PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

CIRCUITO HIDRÁULICO DE
SÃO MATIAS

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo
Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
Direcção Regional de Cultura do Alentejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta das Neves

Maio de 2011

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................................... 1
2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO .............................................................................................. 3
3. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO ..................................................................... 4
4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO ...................................................................................................... 5
5. ANÁLISE ESPECÍFICA ............................................................................................................. 13
5.1. Geologia, Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e Recursos Minerais ................................. 14
5.2. Recursos Hídricos e Qualidade da Água ............................................................................. 18
5.3. Ecologia .......................................................................................................................... 21
5.4. Solos ............................................................................................................................... 35
5.5. Usos do Solo e Ordenamento do Território ........................................................................ 38
5.6. Sócio-economia ............................................................................................................... 40
5.7. Agrossistemas ................................................................................................................. 44
5.8. Paisagem ........................................................................................................................ 46
5.9. Património ....................................................................................................................... 54
6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS ........................................................... 57
7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA .................................................................................... 60
8. CONCLUSÃO.......................................................................................................................... 60
9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PROGRAMAS DE
MONITORIZAÇÃO .................................................................................................................. 68

ANEXO I

Planta de localização e Esquema de abastecimento dos blocos de rega do projecto

ANEXO II

Pareceres das entidades consultadas

ANEXO III

Elementos do Projecto de Execução enviados

Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) do "Circuito Hidráulico de São Matias", em fase de Projecto de Execução, sendo emitido ao
abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (na sua actual redacção), a Administração
da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo), na qualidade de entidade coordenadora do
licenciamento, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projecto de Execução do
"Circuito Hidráulico de S. Matias", cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.. A ARH Alentejo é ainda a entidade licenciadora das componentes do projecto
integradas na rede primária. Por sua vez, a Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR) é a entidade licenciadora das componentes do projecto integradas na rede secundária.
O projecto em causa enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei acima referido, designadamente nas
disposições do Caso Geral, da:

alínea c) do n.º 1 - Projectos de desenvolvimento agrícola que incluam infra-estruturação de rega
e drenagem ≥ 2000 ha;
alínea g) do n.º 10 - Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de
forma permanente (não incluídos no anexo I) - Barragens de terra: altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1
hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m;
alínea j), do n.º 10 - Construção de aquedutos e adutoras ≥ 10 km e Ø ≥1 m.
Através do ofício n.º 014991/2010, de 04/11/2010, a APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo
do Artigo 9º dos Decretos-Leis acima referidos e em cumprimento do Despacho n.º 16 226/2007, de
26 de Julho, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo), Instituto de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico, I.P. (IGESPAR), Direcção Regional de Cultura do Alentejo (DRC Alentejo), Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR/Alent), Direcção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e Instituto Superior
de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta das Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
APA – Eng.ª Marina Barros, Dr.ª Beatriz Chito e Dr.ª Cristina Sobrinho
ARH Alentejo – Dr. André Matoso
ICNB – Dr. Pedro Rocha
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IGESPAR – Dr. João Marques, Dr. Samuel Melro (suplente)
DRC/Alentejo – Dr.ª Susana Correia
CCDR/Alent – Eng. Mário Lourido
DGADR – Eng. José António Quintão Pereira e Eng. Manuel Franco Frazão
LNEG – Dr.ª Rita Caldeira
ISA/CEABN – Arq.ª Sandra Mesquita e Arq. João Jorge
O EIA objecto da presente análise, sendo datado de Setembro de 2010, é da responsabilidade da
empresa “ProSistemas, SA” e foi elaborado entre Julho de 2009 e Setembro de 2010. É composto pelos
seguintes volumes:
Relatório
Anexos
Resumo Não Técnico
Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação:
Aditamento, datado de Janeiro de 2011
Resumo Não Técnico, reformulado, datado de Janeiro de 2011.
Posteriormente,

por

iniciativa

do

proponente,

foi

efectuada

a

apresentação

de

"Elementos

Complementares ao Aditamento", datados de Fevereiro de 2011.
O EIA foi acompanhado do respectivo Projecto de Execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente
parecer, as peças remetidas.
O presente projecto está integrado no subsistema de Pedrógão, o qual, por sua vez, é um dos três
subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva (EFMA).
O Circuito Hidráulico de S. Matias, tendo como principal origem de água uma Estação Elevatória
localizada a jusante da Barragem de São Pedro (barragem esta que não faz parte do presente projecto),
consiste num conjunto de infra-estruturas hidráulicas que têm por objectivo a bombagem, o transporte e
o armazenamento de água para possibilitar a beneficiação com regadio dos blocos de rega incluídos no
Projecto, abrangendo uma área de 5 805 ha, assim como a melhoria das condições de produtividade e
exploração da área agrícola a beneficiar.
Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação
efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao
Projecto de Execução em causa.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto do "Circuito Hidráulico de S. Matias" foi a
seguinte:
▪

Análise da Conformidade do EIA
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos aos
seguintes capítulos e aspectos do EIA: Aspectos Gerais e do Projecto; Factores Ambientais – Situação
de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização (Geologia e Geomorfologia; Recursos
Hídricos; Solos e Usos do solo; Agrossistemas; Condicionantes e Ordenamento do Território;
Ecologia; Património; Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico.

▪

Declaração da Conformidade do EIA a 20 de Janeiro de 2011

▪

Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção
Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), Direcção Regional da Economia do
Alentejo (DRE Alentejo), Estradas de Portugal (EP, S.A.), Instituto Geográfico Português (IGP),
Aeroportos e Navegação Aérea (ANA), Electricidade de Portugal (EDP, S.A.), Rede Ferroviária
Nacional (REFER, E.P.E.).
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente
parecer, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo próprio.

▪

Visita ao local, efectuada no dia 17 de Fevereiro de 2011, tendo estado presentes os representantes
da CA (da APA, da ARH/Alentejo, do IGESPAR, da DRC/Alentejo, da CCDR/Alentejo, do LNEG, da
DGADR, do ISA/CEABN), da EDIA e da empresa que elaborou o EIA

▪

Análise técnica do EIA, respectivo Aditamento e subsequentes Elementos Complementares ao
Aditamento, bem como a consulta do Projecto de Execução do "Circuito Hidráulico de S. Matias", com
o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos mesmos serem
minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo por base os
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a ARH/Alentejo emitiu parecer sobre
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, o ICNB sobre Ecologia (Fauna e flora; Habitats e
ecossistemas),

o

IGESPAR

sobre

Património

Arqueológico,

DRC/Alentejo

sobre

Património

Arquitectónico, a CCDR/Alentejo sobre Usos do Solo, Ordenamento do Território, Sócio-Economia, a
DGADR sobre Solos e Agrossistemas, o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia (incluindo Tectónica e
Sismicidade, e Recursos Minerais), o ISA/CEABN sobre Paisagem
▪

Selecção dos factores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projecto
e a área de implantação do projecto. Consideraram-se factores ambientais determinantes nesta
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avaliação, a Ecologia, os Recursos hídricos superficiais, o Património, a Sócio-Economia e os
Agrossistemas
▪

Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia
10 de Fevereiro até 16 de Março de 2011

▪

Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de avaliação,
3. Descrição do projecto, 4. Enquadramento e objectivos do projecto, 5. Análise específica, 6. Síntese
dos pareceres das entidades externas, 7. Resultados da consulta pública, 8. Conclusão e
9. Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Programas de Monitorização

3. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO
O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a
Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado Circuito
Hidráulico de São Matias. O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de Fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 42/2007 de 22 de Fevereiro, é considerado de interesse nacional, tendo como um
dos principais objectivos a beneficiação com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agrícola do
Alentejo, utilizando para tal a água armazenada na albufeira de Alqueva. Deste modo, a construção do
Circuito Hidráulico de São Matias em causa contribui para atingir esses objectivos.
O projecto em análise, Circuito Hidráulico de São Matias, integra-se no Subsistema de Pedrógão, o qual,
por sua vez, é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).
Refira-se que o EFMA foi sujeito a procedimento de AIA, tendo merecido parecer favorável do Ministério
do Ambiente, em 14 de Agosto de 1995. Na sequência desta aprovação, a EDIA tem vindo a promover
estudos de impacte ambiental para cada uma das componentes do empreendimento abrangidas pela
legislação de AIA.
O EFMA tem como componente mais importante a utilização da água armazenada na albufeira de
Alqueva, para regar alguns dos solos com melhor capacidade agrícola do Alentejo, distribuídos entre a
bacia hidrográfica do Sado e a bacia hidrográfica do Guadiana. A barragem de Pedrógão funciona em
“contra embalse” da barragem do Alqueva.
A solução actual para o desenvolvimento das infra-estruturas de rega do Sistema Global de Rega do
EFMA consiste na repartição da área total de rega por três subsistemas principais, designadamente:

Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

4

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350



Subsistema de Alqueva (cerca de 60 000 ha), cuja origem da água será uma captação num braço
da margem direita da albufeira da barragem do Alqueva, correspondente ao rio Degebe;



Subsistema de Pedrógão (cerca de 22 000 ha), cuja origem da água será uma captação na
margem direita da albufeira da barragem de Pedrógão;



Subsistema de Ardila (cerca de 28 000 ha), cuja origem da água será uma ou mais captações na
margem esquerda da albufeira do açude de Pedrógão.

O Subsistema de Pedrógão subdivide-se nos seguintes circuitos hidráulicos: Circuito Hidráulico de
Pedrógão, Circuito Hidráulico de S. Matias, Circuito Hidráulico de São Pedro-Baleizão e o Circuito
Hidráulico de Baleizão-Quintos.
No Subsistema de Pedrógão, a água, armazenada na albufeira de Pedrógão, será distribuída para todo o
Subsistema pela Estação Elevatória Principal de Pedrógão, localizada na margem direita da barragem de
Pedrógão. Por sua vez, o Circuito Hidráulico de Pedrógão permitirá que a água captada na albufeira de
Pedrógão seja distribuída até à barragem de São Pedro, a qual constituirá a origem de água dos restantes
Circuitos Hidráulicos deste Subsistema.
O projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias, objecto da presente avaliação, tendo como principal
origem de água uma Estação Elevatória localizada a jusante da Barragem de São Pedro (barragem esta
que não faz parte do presente projecto), permite o transporte desta água para possibilitar a beneficiação
por regadio de uma área agrícola de 5 805 ha (constituindo esta área os blocos de rega que integram o
projecto, localizados na zona Oeste do subsistema do Pedrógão) e a melhoria das condições de
produtividade e exploração desta área agrícola.
Deste modo, o projecto objecto da presente avaliação integra simultaneamente as infra-estruturas da
rede primária e da rede secundária.
A concretização do projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias contribui para atingir um dos principais
objectivos do EFMA: utilizar a água armazenada na albufeira de Alqueva para regar alguns dos solos com
melhor capacidade agrícola do Alentejo, permitindo a conversão do regime cultural praticado (de sequeiro
para regadio).

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias localiza-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana (na
margem direita do rio Guadiana), no distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Vidigueira (freguesia
de Selmes) e de Beja (freguesias de Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Santa Maria da Feira, Santiago
Maior, São Brissos e São Matias).
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O Projecto abrange infra-estruturas da rede primária e da rede secundária. As infra-estruturas da rede
primária têm início na Estação Elevatória de S. Matias que permitirá a elevação da água (desde a
albufeira de S. Pedro ou directamente da albufeira de Pedrógão), a qual será transportada através de
conduta elevatória para o Reservatório da Cegonha. A partir deste reservatório a água será transportada,
através de conduta gravítica, para a Barragem dos Almeidas. Na margem da albufeira desta barragem
será instalada a Estação Elevatória dos Almeidas. Por sua vez, as infra-estruturas que integram a rede
secundária do projecto têm por objectivo equipar para regadio uma área de 5 805 ha, dividida em
4 blocos de rega (S. Matias 1, S. Matias 2, S. Matias 3, S. Matias 4) localizados na zona Oeste do
subsistema do Pedrógão, abrangendo: estações de filtração, rede de rega, rede de drenagem e rede
viária.
O reservatório da Cegonha beneficiará graviticamente o Bloco S. Matias 1. O adutor primário (circuito
gravítico) beneficiará graviticamente o Bloco S. Matias 2. Por sua vez, a Estação Elevatória dos Almeidas
aduzirá água a partir da albufeira com o mesmo nome, beneficiando em pressão os blocos S. Matias 3 e
S. Matias 4.
Assim, as várias infra-estruturas que integram o Projecto são, designadamente:
Rede primária
Estação Elevatória de S. Matias
Adutor Primário (Conduta Elevatória e Conduta Gravítica), num total de 8 315 m de
extensão
Barragem dos Almeidas
Reservatório da Cegonha
Rede secundária
Estação Elevatória dos Almeidas
Estação de Filtração do Bloco de S. Matias 1 e Estação de Filtração do Bloco de
S. Matias 2
Rede de rega, constituída por 59 436 m de condutas enterradas
Rede de drenagem, envolvendo a realização de intervenções em 12 linhas de água,
perfazendo um total de 35 526 m
Rede Viária, envolvendo intervenções em 2 caminhos, numa extensão total de 4 018 m, e
construção de caminho de serventia ao adutor primário, com uma extensão total de 8 315 m.
REDE PRIMÁRIA
Estação Elevatória de S. Matias
A Estação Elevatória (EE) de S. Matias terá como principal objectivo assegurar o transporte de água para
rega, desde a albufeira de S. Pedro ou directamente da albufeira de Pedrógão (origem de água inicial do
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Circuito Hidráulico) para o Reservatório da Cegonha. A proveniência da água será decidida pelo sistema
de exploração da Central de Despacho do EFMA.
O Adutor de Pedrógão, que termina na albufeira da Barragem de S. Pedro, possui um nó hidráulico,
localizado em posição adjacente a esta barragem. O circuito de alimentação da EE de S. Matias terá início
neste nó hidráulico.
A EE de S. Matias, estando dimensionada para elevar 4,5 m3/s, será implantada a cerca de 100 m a
jusante da barragem de S. Pedro (na margem direita da ribeira com o mesmo nome), a cerca de 100 m a
jusante do coroamento da barragem e à cota dos 124 m; esta EE encontra-se a 2,1 km do reservatório
da Cegonha.
O Projecto prevê a realização de Integração Paisagística e Arranjos exteriores para esta EE.
Conduta Elevatória (Adutor Primário)
A partir da Estação Elevatória de S. Matias, os caudais elevados serão transportados para o Reservatório
da Cegonha por uma conduta elevatória enterrada com um desenvolvimento total de 1 968 m e diâmetro
nominal de 1,80 m.
Ao longo da maior parte do traçado desta conduta será construída uma serventia de acesso paralela ao
seu eixo. Será ainda construído um acesso de pequena extensão até à zona da travessia do
descarregador de superfície.
Reservatório da Cegonha
Este reservatório tem como principal função regular o funcionamento do sistema elevatório de S. Matias e
garantir uma pequena reserva de funcionamento do sistema hidráulico em causa: o reservatório terá a
finalidade de modelar a variação de pedidos de jusante, permitindo que a estação elevatória de S. Matias
opere de forma permanente.
Com um volume total de 69 355 m 3, dos quais 60 315 m3 correspondem ao volume útil de regularização
(correspondente a cerca de 4 horas de funcionamento do sistema primário), o reservatório será
construído por modelação de terreno (em escavação e aterro) num local elevado próximo do marco
geodésico da Esfola (local de separação das bacias hidrográficas de Odearce e de S. Pedro). Ocupará
uma área de 3,2 ha e disporá de um descarregador de superfície e de um descarregador de fundo.
As cotas do nível de pleno armazenamento (NPA) e nível mínimo de exploração (NmE) situam-se,
respectivamente, nos 198,00 m e 195,00 m, estando o coroamento à cota 199,50 m. O coroamento terá
uma plataforma de serviço com 4,50 m de largura.
O reservatório será impermeabilizado com aplicação de uma geomembrana na sua face interna.
Todo o perímetro do reservatório será vedado.

Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

7

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

O acesso ao reservatório será feito a partir do caminho de serviço associado à conduta elevatória e ao
adutor gravítico.
Este reservatório será dotado das seguintes obras: obra de entrada, obra de saída (tomada de água para
o adutor gravítico, tomada de água para rega do Bloco S. Matias 1, e descarregador de superfície e
descarga de fundo).
Conduta Gravítica (Adutor Primário)
Esta conduta estabelece a ligação entre o Reservatório da Cegonha e a Barragem dos Almeidas.
O sistema adutor gravítico, com 6 367 m de desenvolvimento, é estruturado nos seguintes troços:
Troço 1 – entre o reservatório da Cegonha e a primeira derivação (para um hidrante) para o
Bloco de S. Matias 2 (3 540 m de comprimento, 1800 mm de diâmetro nominal e caudal máximo
de dimensionamento de 3,08 m 3/s);
Troço 2 – entre o anterior e a segunda derivação para o Bolo de S. Matias 2 (1 652 m de
comprimento, 1 600 mm de diâmetro nominal e caudal máximo de dimensionamento de
2,88 m3/s);
Troço 3 – entre o Troço 2 e a Barragem dos Almeidas (1 209 m de comprimento, 1 400 mm de
diâmetro nominal e caudal máximo de dimensionamento de 1,31 m3/s).
Ao longo do traçado desta conduta será implantado um caminho de apoio.
Barragem dos Almeidas
Esta barragem será implantada no Barranco dos Jordais, na zona de cabeceira da bacia da Ribeira de
S. Pedro, a qual aflui à Ribeira de Odearce que, por sua vez, desagua no Rio Guadiana.
A albufeira a criar terá a função de regularização da água transportada, desde o reservatório da Cegonha,
pelo adutor primário do Circuito Hidráulico de S. Matias, para posterior elevação a partir da Estação
Elevatória dos Almeidas para fornecimento de água aos Blocos S. Matias 3 e S. Matias 4.
A Barragem dos Almeidas será em aterro zonado, tendo como principais características as seguintes:
Largura do coroamento
Desenvolvimento do coroamento
Altura máxima acima da fundação
Altura máxima acima do terreno
Cota do coroamento
Cota de pleno armazenamento (NPA)
Cota do nível mínimo de exploração (NmE)
Volume útil
Volume total ao NPA
Área inundada ao NPA

6m
474 m
9,4 m
8,4 m
195,00 m
193,30 m
190,00 m
503 900 m3
538 300 m3
27 ha

Para delimitação da área da albufeira serão construídas três portelas, Portela Principal, Portela A e Portela
B, respectivamente com 1,9 m, 1,1 m e 0,6 m de altura máxima acima do terreno natural e com 275 m,
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184 m e 61 m de desenvolvimento. Os diques das portelas terão uma largura de coroamento de 5 m, no
caso da Portela Principal (de modo a garantir a continuidade do acesso actual) e de 3 m no caso das
Portelas A e B. Serão constituídos por materiais de aterro idênticos aos materiais a colocar nos maciços
estabilizadores do corpo da barragem.
A barragem será equipada com descarregador de cheias, desvio provisório por galeria executada a céu
aberto (a qual será posteriormente adaptada a descarga de fundo) e circuito de tomada de água.
As manchas de empréstimo para o aterro serão provenientes da área da albufeira ou das escavações a
efectuar para os órgãos hidráulicos e para a Estação Elevatória dos Almeidas, localizada na margem oeste
da albufeira. Os materiais para enrocamento e drenos serão provenientes de pedreiras em exploração em
regiões próximas da barragem. Os materiais para filtros serão provenientes de areeiros em exploração,
de preferência próximos.
De acordo com as exigências do Regulamento de Segurança de Barragens, as características da barragem
obrigam à instalação de um circuito e de um dispositivo de descarga de caudal ecológico No entanto,
atendendo ao facto de que a bacia hidrográfica dominada pela barragem tem uma área muito reduzida,
pelo que as afluências próprias são diminutas, não se torna justificável a manutenção de um caudal
ecológico durante a exploração do circuito hidráulico.
REDE SECUNDÁRIA
A rede secundária de rega permitirá equipar para regadio uma área de cerca de 5805 ha dividida em 4
blocos de rega, abrangendo: rede de rega, rede de drenagem e rede viária.
As principais características dos blocos de rega a equipar são as seguintes:
S. Matias 1 – com uma área de 2 164,5 ha, estende-se desde o reservatório da Cegonha até
junto da vila de S. Matias. Tem uma estrutura predial onde predomina a média e a grande
propriedade;
S. Matias 2 – com uma área de 1 491,7 ha, é delimitado a norte pelo bloco de S. Matias 1; é
constituído por média e grande propriedade;
S. Matias 3 – com uma área de 1 056 ha, estende-se para Oeste da linha de caminho-de-ferro,
sendo limitada pela Base Aérea de Beja. É constituído por média e grande propriedade;
S. Matias 4 – com uma área de 1 092,4 ha, é atravessado pelo IP2 e pelo caminho de ferro e
limitado a N e NW pelo Bloco de S. Matias 3 e a sul pelo IP8; predomina a pequena/média
propriedade.
O abastecimento dos Blocos S. Matias 1 e S. Matias 2 é gravítico, sendo que o Bloco S. Matias 1 é
alimentado pelo Reservatório da Cegonha e S. Matias 2 pelo Adutor Primário. O abastecimento dos Blocos
de S. Matias 3 e S. Matias 4 será efectuado a partir da Estação Elevatória dos Almeidas.

Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

9

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

Estação Elevatória dos Almeidas
A Estação Elevatória (EE) dos Almeidas foi dimensionada para elevar um caudal total de 2,8 m 3/s e
abastecerá em pressão os Blocos S. Matias 3 e S. Matias 4. Será implantada na margem esquerda da
albufeira dos Almeidas, aproximadamente a 550 m para montante do coroamento da barragem, numa
plataforma sensivelmente à cota de 194,40 m, ocupando uma área com dimensões máximas aproximadas
de 120 m x 58 m. Ficará a cerca de 5 km de Beja e a 5,5 km de S. Matias.
Será constituída por um edifício principal e por um conjunto de outras infra-estruturas: adução de tomada
de água em superfície (com cerca de 411 m), uma plataforma destinada aos dois sistemas de filtração e
uma outra plataforma onde ficarão instalados os reservatórios hidropneumáticos de ambos os sistemas
elevatórios e o equipamento de medição de caudal e de seccionamento.
Para aceder à estação elevatória será utilizado o caminho de projecto designado por CA2.
O Projecto prevê a realização de Integração Paisagística e Arranjos exteriores para esta EE.
Estações de Filtração
De modo a evitar a sedimentação de partículas no interior das condutas da rede colectiva de distribuição,
está prevista a instalação, a montante da rede de rega, de uma estação de filtração no Bloco de S. Matias
1 e outra no Bloco de S. Matias 2.
Rede de rega secundária
A rede de rega fará a adução de água aos blocos de rega, variando os diâmetros entre 160 mm e 1 200
mm, sendo as condutas constituídas por PEAD, ferro fundido dúctil, betão e aço.
As principais características da rede de rega, em cada bloco, são as seguintes:
Bloco de rega
S.
S.
S.
S.

Matias 1
Matias 2
Matias 3
Matias 4
TOTAL

Número de
unidades de rega
37
16
24
72
149

Extensão da rede
de rega (m)
18 440
9 299
14 370
17 327
59 436

Diâmetro das
condutas (mm)
160 a 1 200
200 a 1 000
160 a 1 000
110 a 1 200
-

Número de
hidrantes
22
13
17
33
85

Número de
bocas de rega
54
16
24
72
166

O sistema de rega fornecerá água “à discrição”, fornecendo a água na quantidade desejada e sem
restrições de horário.
Rede de drenagem
As intervenções a realizar ao nível da rede de drenagem no âmbito do Projecto têm por principal
objectivo a criação de condições para possibilitar a eliminação do excesso de água resultante da
precipitação e, complementarmente, contribuir para o escoamento dos eventuais caudais excedentes de
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rega, com vista a evitar o encharcamento dos solos e consequente perda de culturas. Serão objecto de
intervenção 12 linhas de água. As intervenções a realizar são as seguintes:
TIPO DE INTERVENÇÃO
LINHA DE ÁGUA A INTERVENCIONAR
Rib. Odearce
Barranco do Carvalhal
Rib. Mata Frades
Rib. Odearce – afluente 03, Barranco Polina
Rib. Odearce – afluente 04, Barranco Alamo
Barranco Carvalhal – afluente 01
Barranco Fonte Mouro
Barranco S. Luzia – afluente 02
Barranco S. Luzia – afluente 03, Barranco Telheiro
Barranco Azinhal
Barranco Azinhal – afluente 01
Rib. Odearce – afluente 05
Total

Intervenção biofísica e paisagística
(m)
10 762
1 912
1 064
2 001
919
294
672
2 058
1 025
4 396
142
1 044
26 289

Reperfilamento de secção
(m)
1 064
1 429
2 058
331
4 355
9 237

Os valores mínimos de geometria das secções hidráulicas das linhas de água a garantir são: um rasto de
0,50 m e uma profundidade de 0,80 m ou 1,0 m em zonas de deficiente drenagem. Assim, as
intervenções a efectuar envolvem:
Limpeza e desobstrução – corte de vegetação herbácea e arbustiva, incluindo silvado e canavial,
sem remoção da estrutura radicular no interior do leito menor, devendo ainda ser removido do
interior da secção hidráulica o material lenhoso morto, lixos e outros detritos. A vegetação
arbórea deverá ser mantida, salvo situações de risco de queda, morte ou impedimento da
capacidade de vazão. Implica, ainda, o corte de espécies invasoras (caso do canavial Arundo

donax) e, nos casos onde se revele invasor, de silvado Rubus ulmifolius. A estrutura radicular
deverá ser mantida contribuindo, desta forma, para a consolidação de margens e taludes, defesa
e conservação do solo;
Reperfilamento – abertura de secção de regularização de rasto e taludes, em todo ou
parcialmente, do perímetro molhado da secção hidráulica existente tendo em vista a obtenção de
geometria adequada aos caudais de projecto em cada troço.
Implica, fundamentalmente, acções de movimentação de terras a nível de escavação. Nos troços
sujeitos a reperfilamento em que existem secções hidráulicas com geometria tal que não é
necessário intervir em todo o perímetro molhado, será realizada a limpeza e desobstrução na
superfície a não regularizar;
Recuperação de margens – a realizar na margem das linhas de água sujeitas a reperfilamento;
será efectuada com a remoção, deposição em pargas e posterior reposição de terra vegetal nas
margens de trabalho e, caso sejam removidas espécies arbóreas dos taludes e/ou margens, com
a plantação de material arbóreo vivo. O armazenamento das pargas será feito em locais planos e
bem drenados, preferencialmente no interior do estaleiro ou nas áreas adjacentes, caso tal não
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seja possível. Após o reperfilamento deverá efectuar-se o espalhamento desta terra vegetal de
forma uniforme numa faixa de 2,0 m de largura ao longo das margens intervencionadas.
Serão ainda construídas 13 passagens hidráulicas (aquedutos e passagens a vau), 10 quedas verticais, 11
soleiras de fixação e aplicação de revestimento em 12 confluências. Será também efectuada a aplicação
de revestimentos em várias situações. Todos os elementos de enrocamento simples (simples ou gabião)
serão assentes sobre geotêxtil não tecido.
REDE VIÁRIA
As intervenções a realizar ao nível da rede viária, envolvem a reabilitação de um caminho (CA1) e a
construção de outro (CA2). Sendo estes caminhos dos Tipos I e II (que correspondem, respectivamente,
a caminhos agrícolas principais e secundários), estas intervenções têm por objectivo permitir o acesso às
infra-estruturas do projecto, bem como às condutas de rega principais e a passagem de veículos durante
todo o ano. Estes caminhos terão pavimento betuminoso.
O caminho CA1 tem origem no Monte da Carocha, a partir da EM 528-1, terminando junto de uma
passagem inferior do IP 2, junto à Quinta de S. Cristóvão. Por sua vez, o caminho CA2 tem início na EM
528-1, junto ao marco geodésico do Carrascal, desenvolvendo-se na totalidade na Herdade dos Almeidas;
permitirá o acesso à futura barragem dos Almeidas e à estação elevatória dos Almeidas.
Por outro lado, será construído um novo caminho paralelo ao adutor primário (Conduta Elevatória e
Conduta Gravítica), para possibilitar o acesso ao mesmo e aos equipamentos nele instalados, o qual terá
4,0 m de largura e terá pavimento em tout-venant.
As respectivas características dos caminhos acima referidos são as seguintes:
Extensão
(m)

Tipo

Largura da
plataforma (m)

Caminho a Reabilitar - CA1

2 830

Caminho Rural - Tipo I

5,0

Caminho a Construir - CA2

1 188

Caminho Agrícola Principal – Tipo II

4,0

1 924

Caminho Agrícola Principal – Tipo II

4,0

6 391

Caminho Agrícola Principal – Tipo II

4,0

Designação

Caminho de Apoio/Serventia ao Adutor Primário Conduta Elevatória
Caminho de Apoio/Serventia ao Adutor Primário Conduta Gravítica

Está também prevista a construção/reabilitação de aquedutos e passagens hidráulicas para assegurar a
drenagem e o cruzamento com valas e linhas de água.
MOVIMENTOS E DEPÓSITOS DE TERRAS; ESTALEIROS; DURAÇÃO DA OBRA
Estaleiros e depósitos de inertes
Para a realização da obra será necessária a montagem de um estaleiro principal e, complementarmente,
serão criados outros de menor dimensão em pontos estratégicos.
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No EIA é apresentada uma "Planta de Condicionamentos" onde são identificadas as Classes de
Condicionantes à Localização de Estaleiros, Manchas de Empréstimo e Depósito de Terras Sobrantes
(Desenho 23), estando prevista a sua integração no SGA, verificando-se no entanto que o desenho em
causa não consta do respectivo Anexo do SGA.
Movimentos de terras
Os movimentos de terras estimados necessários para realização das várias acções e infra-estruturas
previstas no projecto são os seguintes:
Escavação (m3)

Aterro (m3)

Reutilização de materiais
(m3)

Materiais a depósito
(m3)

Rede Rega Bloco 1

60 478

40 869

40 869

19 610

Rede Rega Bloco 2

26 790

22 739

19 035

7 755

Rede Rega Bloco 3

48 067

41 009

34 109

13 959

Rede Rega Bloco 4

67 049

44 902

44 902

22 147

Rede de Drenagem

60 902

5 542

5 542

55 360

77 499

48 864

41 240

33 228

72 168

53 498

8 841

30 794

EE dos Almeidas

22 456

5 116

5 116

17 340

Adutor Gravítico
Circuito Elevatório de
S. Matias (Adutor e
Estação Elevatória)

96 327

57 422

57 422

38 905

56 213

33 884

26 829

29 384

Rede viária

4 720

8 006

4 720

0

TOTAL

592 669

361 851

288 625

268 482

Barragem dos
Almeidas
Reservatório da
Cegonha

Fonte: EIA do Circuito Hidráulico de S. Matias

As terras resultantes das escavações serão aplicadas nos vários aterros necessários (sempre que o
material o possibilite) e as sobrantes serão conduzidas a depósitos temporários.
Duração da obra
Para construção dos diferentes elementos que integram o projecto foi estimado um período de 24 meses.

5. ANÁLISE ESPECÍFICA
No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes factores ambientais: Clima; Usos do
Solo; Recursos Hídricos; Geomorfologia, Geologia, e Geotecnia; Solos; Ecologia; (Flora e Vegetação;
Fauna); Património; Paisagem; Ordenamento do Território; Agrossistemas; Sócio-economia; Qualidade do
Ar; Ambiente Sonoro; Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes.
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Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), no Projecto de Execução e outras recolhidas
durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA,
os aspectos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
Para a minimização dos impactes identificados para a fase de fase de construção, verifica-se que as
principais medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas no Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) da empreitada, apresentado em conjunto com o EIA.
Verifica-se que o SGA apenas integra o Caderno do Sistema de Monitorização, Telegestão e Automação.
Deste modo, o SGA deverá ser integrado nos respectivos Cadernos de Encargos de todas as componentes
do Projecto de Execução do Circuito Hidráulico de S. Matias. Esta integração deverá ser verificada em
sede de licenciamento.
Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em
vigor1 referente a resíduos de construção e demolição (RCD), das Peças do Projecto de Execução deverá
fazer parte um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
Verifica-se que este plano está integrado no SGA, constatando-se ainda que foi integrado no Projecto de
Execução, constituindo uma das peças do Projecto e que a elaboração do mesmo cumpre os termos
previstos no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, e de acordo com o modelo disponível para o efeito
em

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG

_RCD.pdf.

5.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE E RECURSOS MINERAIS
No que concerne à Geomorfologia e Geologia, a área afecta ao projecto insere-se no domínio morfoestrutural da Zona de Ossa Morena. Em termos geomorfológicos, a área de estudo situa-se numa zona de
pleneplanície levemente ondulada, com cotas a variar entre 130 m, junto à barragem de S. Pedro, e 250
m, na zona sul da área de rega. Apresenta declives baixos, na maioria entre 0 e 5 %, excepto na zona
nordeste onde os declives podem atingir um pouco mais, de 9 a 15 %.
O projecto será essencialmente implantado em formações geológicas do Ordovícico pertencentes ao
Complexo Vulcano-Sedimentar de Ficalho como os metavulcanitos básicos (basaltos, tufos e diabases) e
em formações devónico-carbónicas do Maciço de Beja como os Pórfiros de Baleizão (dacitos, riolitos,
granófiros), o Complexo gabrodiorítico de Cuba (gabros, dioritos, quartzo-dioritos), os Dioritos de Monte

1

Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, e o Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
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Novo (dioritos e grano dioritos) e os Gabros de Beja (gabros, gabros/anortositos bandados), embora
também abranja uma pequena mancha do Complexo Vulcano-Sedimentar de Moura – Santo Aleixo (xistos
sericito – cloríticos), do Silúrico, os Anfibolitos, gnaisses anfibólicos, do Précâmbrico e os Mámores com
forsterite do Câmbrico. Nalguns locais assinala-se a presença de depósitos recentes como aluviões.
Os principais elementos que compõem o projecto distribuem-se, em termos da sua implantação no
terreno, sobre as seguintes unidades geológicas:
Estações elevatórias de São Matias e dos Almeidas: Dioritos do Monte Novo;
Conduta elevatória: dioritos e granodioritos do Monte Novo e metavulcanitos básicos do
Complexo Vulcano – Sedimentar de Ficalho;
Barragem e albufeira dos Almeidas: dioritos e granodioritos do Monte Novo, pórfiros e granófiros
do Baleizão e aluvião;
Reservatório da Cegonha: metavulcanitos básicos do Complexo Vulcano – Sedimentar de Ficalho,
em particular anfibolitos;
Conduta gravítica: metavulcanitos básicos do Complexo Vulcano – Sedimentar de Ficalho, dioritos
e granodioritos do Monte Novo, pórfiros e granófiros de Baleizão.
Em termos tectónicos, a área de estudo é afectada por falhas de direcção W-E, NW-SE e SSW-NNE. Nas
proximidades destacam-se acidentes com actividade neotectónica, como a grande falha do Alentejo –
Falha de Messejana de orientação geral NE-SW a NNE-SSW, a Falha Moura - Vidigueira com orientação
geral WNW-ESSE e acentuado rejeito vertical, o Cavalgamento Ferreira-Ficalho e a Falha de Alqueva, com
orientação WNW-ESSE.
A área de estudo situa-se na transição da zona sísmica A e B, correspondente a um risco sísmico elevado
a moderado, de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes.
A carta de intensidade sísmica do Atlas do Ambiente indica uma intensidade máxima 7 (Escala
Internacional).
Relativamente aos Recursos Minerais, e em particular aos recursos minerais metálicos, de acordo com as
informações fornecidas pela Direcção Geral de Energia e Geologia existe um pedido de prospecção e
pesquisa de recursos geológicos (Au, Ag, Pt, Cu, Ni, Cl, Pb, Zn, Sn, Ta, Nb e W) para uma vasta área que
se sobrepõe em parte com a área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de S. Matias.
No que respeita aos recursos minerais não metálicos, na zona sul da Herdade do Estacal existe uma área
de concessão mineira para exploração de quartzo e feldspato (S. Matias MNC00028 Qz e Feld, detida pela
Gralminas – Mineira da Gralheira, Lda.), tendo a mesma sido excluída da área do projecto. No domínio
das Massas Minerais, a zona afecta ao perímetro de S. Matias encontra-se abrangida por uma área de
cerca de 166 ha onde ocorre a Formação Gabros de Beja, cujas litologias apresentam aptidão para a
produção de agregados (britas).
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Em termos da avaliação de impactes, dos possíveis impactes negativos relativamente à Geomorfologia e
Geologia salientam-se os seguintes, sendo desde já de referir que são pouco significativos a significativos
e de magnitude média a reduzida:
Impactes relacionados com as movimentações de terras e exploração de manchas de empréstimo
(fase de construção)
Está previsto um volume significativo de movimentações de terras relacionadas com escavações e
aterros (devido à construção de estações elevatórias, caminhos novos, o reservatório da
Cegonha, a barragem dos Almeidas) e com a abertura de valas para a instalação da conduta
gravítica e das intervenções ao nível da rede de rega secundária e ainda escavações para a rede
de drenagem. Os volumes de escavação e de aterro, estimados no EIA, totalizam 592 669 m 3 e
361 851 m3, respectivamente, sendo que 268 482 m3 serão sobrantes. Este volume de
movimentação de terras provocará impactes negativos, directos, de magnitude média, locais,
certos, pouco significativos a significativos, em função dos volumes de escavação. Grande parte
destes impactes poderá no entanto ser minimizável;
Instabilidade de taludes de escavação/aterros (fases de construção, exploração e desactivação)
Impacte relacionado com o risco de ocorrência de instabilidade nos taludes e nas vertentes,
nomeadamente a resultante de: 1) escavações e aterros de maiores dimensões, decorrentes da
fase de construção (de novos caminhos, da rede secundária de rega, das estações elevatórias, do
reservatório da Cegonha e da barragem dos Almeidas); e 2) do enchimento da albufeira e
respectiva oscilação do nível de água, durante a fase de exploração. No entanto, segundo o EIA,
a dimensão dos taludes a executar não faz prever que possam constituir factor de instabilidade
significativa. Assim, para as fases de construção e exploração, consideram-se como impactes
negativos pouco significativos, de magnitude reduzida e minimizáveis. Ainda segundo o EIA,
durante a fase de desactivação, se não for feita a manutenção dos taludes, poderão existir
situações de instabilidade, em especial na barragem dos Almeidas e respectiva albufeira, pelo
que, neste caso, os impactes serão negativos, indirectos, temporários, reversíveis, de magnitude
média e significativos;
Aumento de susceptibilidade à erosão
As acções de desmatação e as alterações da superfície topográfica actual, provocadas pela
construção dos vários elementos associados ao projecto, poderão favorecer a ocorrência de
fenómenos erosivos, durante a fase de construção. São impactes negativos, indirectos,
temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Este projecto poderá ainda ter impactes positivos no factor Geologia, uma vez que a abertura temporária
de valas, para a construção do adutor e da rede secundária de rega, proporcionará a observação das
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formações geológicas em toda a sua extensão numa área em que escasseiam os afloramentos de rocha à
superfície.
No que respeita aos Recursos Minerais, a execução do projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias irá
implicar a construção de 2,5 km de rede de rega secundária na acima referida zona dos Gabros de Beja.
Considera-se que as intervenções que serão efectuadas são pouco extensas, pelo que a afectação de
uma zona com potencialidades para a produção de agregados (britas) será pouco significativa. Também
no respeitante à área de prospecção e pesquisa antes referida, não são conhecidos impactes sobre
recursos minerais metálicos decorrentes da realização deste projecto.
No que se refere às medidas de minimização, consideram-se adequadas as preconizadas no EIA, desde
que complementadas pelas medidas preconizadas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Para os factores Geomorfologia e Geologia, recomenda-se a aplicação das medidas de minimização 36 a
43 e 45 constantes do ponto 10.2.2, a medida 8 a) do ponto 10.2 do Relatório do EIA os quais também
constam como Requisitos Ambientais indicados em II.4 do Anexo I do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) Anexo 7 do EIA (Volume 2 – Anexos), no sentido de minimizar os possíveis impactes relacionados
com a movimentação de terras. Deve, ainda, ser acrescentada a seguinte medida:
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com
coberturas impermeáveis.
Relativamente aos impactes relacionados com o risco de instabilidade de taludes e vertentes, o EIA não
indica medidas específicas, pelo que, mesmo que a extensão dos taludes a executar não faça prever risco
de instabilidade significativo, deve ser acrescentada a seguinte medida:
Devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respectivo deslizamento tanto durante a fase de construção, como na fase de exploração:
as inclinações dos taludes devem respeitar um V:H adequado;
os taludes devem ser revestidos com coberto vegetal.
A minimização dos impactes negativos relacionados com acções que possam levar a um aumento de
susceptibilidade à erosão está assegurada por algumas das medidas acima mencionadas.
Dado que a afectação de Recursos Minerais é pouco significativa, considera-se desnecessária a
implementação de medidas de minimização a este nível.

Em síntese, considera-se que a implementação do projecto do Circuito Hidráulico de São Matias
acarretará impactes ambientais negativos nos factores Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais que,
no entanto, se prevêem de baixa significância. Assim, considera-se que não há aspectos impeditivos para
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a implantação do projecto desde que sejam efectivamente cumpridas as medidas de minimização acima
referidas, bem como as constantes do EIA e no SGA.

5.2. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA
A caracterização da situação ambiental de referência efectuada no EIA e a respectiva avaliação dos
impactes, nas diferentes fases, abrange de forma adequada os factores ambientais recursos hídricos
(superficiais e subterrâneos) e qualidade da água. Para o efeito foi utilizada informação que se considera
actualizada e adequada.
Ao nível dos recursos hídricos o projecto está inserido nas sub-bacias hidrográficas da ribeira de Odearce
e da ribeira da Cardeira, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Guadiana. O sistema hidrográfico da
ribeira de Odearce drena 69% da área do perímetro de rega, o sistema hidrográfico da ribeira de São
Pedro (afluente da ribeira de Odearce, fora da área do Perímetro de Rega de S. Matias) drena 14% da
mesma área e a bacia da ribeira da Cardeira (linhas de água afluentes do Barranco do Carvalhal) drena
os restantes 17%, na zona mais a sudeste da área beneficiada (extremidades Sul do Bloco 2 e Este do
Bloco 4). Das linhas de água que beneficiam os blocos de rega de S. Matias, apenas a ribeira de Odearce
possui regime permanente, funcionando as restantes linhas de água em regime de intermitente a
efémero, à medida que a dimensão das suas bacias hidrográficas diminui.
Não obstante, considera-se que o projecto apresenta uma interferência com a rede hidrográfica,
nomeadamente devido à construção de uma barragem e à colocação de condutas enterradas.
As formações geológicas que ocorrem na área do projecto localizam-se na Zona de Ossa Morena, que
integra o Maciço Antigo, existindo uma grande variedade de formações litológicas e destacando-se, pela
sua maior extensão de afloramento: diversos tipos de rochas de origem vulcânica (pórfiros, dacitos,
riodacitos, gabros, dioritos, quartzodioritos, granodioritos e granófiros) e rochas de origem vulcanosedimentar (rochas vulcânicas básicas e ácidas e mármores). Estas formações geológicas estão
associadas ao sector pouco produtivo da Zona de Ossa Morena, apresentando baixa produtividade
hidrogeológica global, reduzido fluxo de percolação e permeabilidade baixa, originando aquíferos
limitados e descontínuos, com baixos caudais de exploração e geralmente pouco produtivos.
À excepção de uma pequena zona a sul do Bloco S. Matias 4, que se sobrepõe, em cerca de 166 ha, ao
aquífero dos Gabros de Beja, a área de implantação do projecto não se localiza sobre nenhum aquífero
com importância regional.
Na envolvente próxima do projecto não existem captações superficiais que constituam origens de
abastecimento público e existe uma captação subterrânea que é origem de abastecimento público (Horta
do Calvário, na extremidade Sul do Bloco S. Matias 4), para a qual não estão ainda definidos legalmente
os respectivos perímetros de protecção.
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O EIA aplicou o método DRASTIC para avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição em geral e
aos pesticidas, tendo sido determinados valores correspondentes a vulnerabilidade baixa (à poluição) na
totalidade da área dos blocos de rega e valores correspondentes a vulnerabilidade baixa (aos pesticidas)
em cerca de 82% da área dos blocos de rega e vulnerabilidade moderada em cerca de 17% da área
restante (no 1% da área restante, não existe informação que permita calcular estes índices).
No que concerne à avaliação de impactes, considerando as características principais deste projecto (infraestruturas lineares de adução de água em conduta enterrada e uma barragem para criar uma albufeira de
regularização), e relativamente aos factores ambientais em análise, considera-se que os impactes
principais nos recursos hídricos foram adequadamente caracterizados e avaliados, podendo assim
verificar-se:
na fase de construção, na componente de recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
principalmente como consequência das várias intervenções no terreno para construção das infraestruturas que integram o projecto: acções de desmatação, decapagem e movimentação de
terras (terraplanagens, escavações, etc.), instalação de estaleiros, circulação de máquinas e
veículos, obras de construção e colocação das condutas e das estações elevatórias, reservatório e
barragem dos Almeidas, atravessamento e desvio temporário de linhas de água;
na fase de exploração, os principais impactes nos recursos hídricos verificar-se-ão apenas na
componente de recursos hídricos superficiais, resultantes da alteração do regime hidrológico
associado à exploração da barragem dos Almeidas.
O EIA efectuou a aplicação do método WRASTIC (Gallegos, 2000) à situação actual e à situação de
projecto, para avaliar a vulnerabilidade relativa das águas superficiais, tendo concluído que a área dos
blocos de rega apresenta actualmente (situação de referência) uma sensibilidade à poluição que se pode
classificar como moderada (na parte Sul da área do projecto) a reduzida (na parte Norte e Este da área
do projecto), semelhante à da situação de projecto.
Seguidamente indica-se a apreciação especificamente no que se refere a esta componente do EIA:
Recursos Hídricos Superficiais
Fase de Construção
Destacam-se os impactes associados a acções de desmatação, decapagem e movimentação
de terras, instalação e actividade de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, e obras de
construção, com reflexos na alteração do escoamento superficial e da qualidade da água,
podendo ser classificados como negativos, directos, temporários, prováveis, localizados,
imediatos, reversíveis e, de um modo geral, pouco significativos e de magnitude reduzida, à
excepção da execução da Barragem dos Almeidas, em que se consideram significativos e de
magnitude média;
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Destacam-se os impactes associados a atravessamentos de linhas de água, ao desvio
provisório de algumas linhas de água e à regularização e limpeza de linhas de água, com
reflexos na alteração da qualidade da água, na morfologia do leito e das margens e na
estrutura ecológica das galerias ripícolas, podendo ser classificados como negativos, directos,
temporários, prováveis, localizados, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de
magnitude reduzida.
Fase de Exploração
Destacam-se os impactes associados à alteração do regime hidrológico, devido à exploração
da barragem dos Almeidas, podendo ser classificados como negativos, directos, permanentes,
certos, localizados, imediatos, irreversíveis, significativos e de magnitude reduzida,
Impacte da exploração do novo sistema hidroagrícola associado à alteração do coberto
vegetal e à conversão das culturas, contribuindo para o eventual aumento dos fenómenos
erosivos do solo, associados ao arrastamento de nutrientes e fitofármacos para a rede de
drenagem superficial. Constitui um impacte negativo, local, provável, permanente, reversível,
de média magnitude e significativo;
Acções de manutenção da rede de drenagem relacionadas com a remoção e limpeza da
vegetação ripícola. Constitui um impacte negativo, local, provável, temporário, reversível, de
baixa magnitude e pouco significativo.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase de Construção
Destacam-se os impactes associados a acções de desmatação, decapagem e movimentação
de terras, instalação e actividade de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, e obras de
construção, com reflexos na capacidade de recarga, devido à compactação dos solos, e na
alteração da qualidade da água subterrânea, podendo ser classificados como negativos,
indirectos, temporários, prováveis, localizados, imediatos ou a médio prazo, reversíveis,
pouco significativos e de magnitude reduzida.
Fase de Exploração
Destacam-se os impactes positivos associados à criação da albufeira dos Almeidas, que
contribuirá para a recarga dos aquíferos locais, podendo ser classificados como indirectos,
permanentes, certos, localizados, a médio prazo, irreversíveis, significativos e de magnitude
média;
Impacte da exploração do novo sistema hidroagrícola. Constitui um impacte negativo,
associado a potenciais alterações na qualidade da água subterrânea, provável, a longo prazo,
permanente, reversível, pouco significativo e de magnitude muito reduzida.
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Considera-se que a mitigação dos impactes negativos potenciais poderá ser garantida através da correcta
implementação da generalidade das medidas de minimização gerais constantes do EIA e das medidas de
mitigação propostas mais directamente relacionadas com os recursos hídricos (constantes nos capítulos
10.2.1 e 10.3 do Volume 1 do EIA), destacando-se as seguintes: nºs 28, 29, 32 a 35, 94, 98, 100 e 101
(cumprimento do Programa de Acção para as Zonas Vulneráveis, na área do sistema aquífero dos Gabros
de Beja, definido na Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro), bem como pela adopção e cumprimento
do disposto no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) proposto no EIA, com destaque para os requisitos
ambientais associados à gestão de origens de água e efluentes e medidas de minimização específicas
para os Recursos Hídricos.
Concorda-se com a proposta de plano de monitorização da qualidade dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, na fase de exploração, nos termos propostos no EIA (T570.1.2 dos Anexos), em termos de
locais e periodicidades de amostragem, assim como os parâmetros a monitorizar. No entanto, considerase que deverão ser acrescentados os parâmetros Carência Química de Oxigénio (CQO) e Pesticidas totais
(Quadro 1, págª 3 do T570.1.2).
Por outro lado, a monitorização dos recursos hídricos superficiais deverá ser oportunamente integrada no
Programa de Monitorização Global do EFMA, actualmente em fase de elaboração sob coordenação do
promotor (EDIA, S.A.).
Em conclusão, considera-se, no âmbito do presente procedimento de AIA, que o EIA reúne as condições
necessárias para ser sujeito à emissão de Parecer Favorável, condicionado a:
Cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA e das indicadas neste parecer;
Adopção e cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada de Construção do
Circuito Hidráulico de S. Matias, tal como é proposto no EIA (anexo 7), a elaborar pelo dono da
obra e a integrar no processo de concurso da empreitada associada a este projecto, devendo ser
apresentados, para apreciação, o Plano de Obra e o Plano de Gestão de Origens de Água e
Efluentes;
Cumprimento dos Planos de Monitorização dos recursos hídricos, conforme indicado neste
parecer.

5.3. ECOLOGIA
No que se refere à situação de referência, o projecto não se insere em nenhuma área classificada, uma
vez que os limites do perímetro de rega e do traçado do adutor primário foram ajustados de forma a não
existir sobreposição com a ZPE de Cuba, (criada ao abrigo do Decreto-Regulamentar nº6/2008 de 26 de
Fevereiro). O Projecto é, no entanto, adjacente ao limite sudeste da ZPE. O projecto fica ainda a cerca de
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3,5 km do SIC Alvito/Cuba e a 13,5 km do SIC Guadiana. O projecto interfere em cerca de 180 ha com a
IBA de Cuba.
Para o factor Ecologia, o levantamento de informação foi realizado para a área dos blocos de rega,
acrescentando ao perímetro da área do projecto uma faixa de 200 m.
As principais linhas de água da área de estudo são a ribeira de Odearce e alguns dos seus principais
afluentes, como os barrancos da Polina, do Álamo, de Santa Luzia, do Azinhal e a ribeira de Mata Frades.
A ribeira de Odearce constitui o principal curso de água da área de estudo, sendo o único que apresenta
um regime permanente (linha de água do Tipo I).
Relativamente ao uso do solo, cerca de metade da área é actualmente ocupada por culturas de sequeiro,
as culturas de regadio representam cerca de 24% da área e encontra-se também cerca de 90 hectares de
montado de azinho.
Habitats
Durante as visitas ao terreno foram identificadas as áreas de ocorrência dos habitats naturais
classificados no âmbito dos Anexos I e B-I da Directiva Habitats, através das espécies dominantes e do
respectivo tipo fisionómico. A área afecta ao projecto foi percorrida a pé ou de veículo automóvel, tendose comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes na Directiva Habitats.
Os habitats identificados na área são os seguintes:
Habitat 3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba;
Habitats 3280 + 91B0 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com
cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba + Freixiais termófilos de Fraxinus

angustifolia;
Habitats 3280 + 91B0 + 92A0 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba + Freixiais termófilos de
Fraxinus angustifolia + Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba;
Habitats 3280 + 91B0 + 92A0 + 92D0 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba + Freixiais termófilos de
Fraxinus angustifolia + Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba + Galerias e matos
ribeirinhos meridionais de Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae;
Habitats 3280 + 92A0 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com
cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba + Florestas-galerias de Salix alba e Populus

alba;
Habitat 3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion;
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Habitat 3290 + 91B0 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion +
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia;
Habitat 3290 + 91B0 + 92A0 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-

Agrostidion + Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia + Florestas-galerias de Salix alba e
Populus alba;
Habitat 3290 + 92A0 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion +
Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba;
Habitat 6310 - Montados de Quercus sp. de folha perene.
Foi apresentada a cartografia, no entanto não foi identificada a área ocupada por cada um dos habitats.
No caso dos Montados (habitat 6310) foi referida a área incluída no projecto, a qual ronda os 90
hectares.
Foram assegurados trabalhos de campo que incluíram prospecções dirigidas para a identificação de
Charcos Temporários Mediterrânicos (habitat prioritário 3170) e foram tidas em conta informações de
outros estudos, nomeadamente o Plano de Conservação para Charcos Temporários Mediterrânicos, não
tendo resultado, no entanto, a identificação deste habitat na área de estudo.
Flora e vegetação
Os dados utilizados na caracterização vegetal tiveram três origens: bibliografia, trabalho de campo e
informações pessoais referentes à área de estudo. A bibliografia incluiu estudos anteriores efectuados na
área.
Durante as visitas ao terreno foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da
vegetação significativas e claramente distintas. A área afecta ao projecto foi percorrida a pé ou de veículo
automóvel, tendo-se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes
dos documentos legais anteriormente referidos. O EIA refere que “a prospecção foi também direccionada
para a identificação in situ dos taxa sensíveis, raros, endémicos ou protegidos referidos no Decreto-Lei n.o
140/99 cuja ocorrência no local em estudo é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas
existentes. De entre estas espécies, tem especial destaque a Linaria ricardoi que, segundo informação
oral, ocorre na área de estudo.” No entanto, durante a prospecção, realizada durante 5 dias consecutivos
de Maio, a mesma espécie não foi encontrada na área de estudo. Já a Salix salvifolia subsp. autralis,
outra espécie protegida pelo Decreto-Lei n.o 140/1999, foi verificada nas linhas de água da área de
estudo.
Os povoamentos florestais estão pouco representados na área de estudo, estando sobretudo
caracterizados por pinhais de Pinheiro-manso Pinus pinea geralmente em mosaico com Sobreiros Quercus

suber plantados nas entrelinhas.
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A vegetação ripícola constitui uma galeria bem estruturada constituída por todos os estratos vegetais
(arbóreo, arbustivo e herbáceo), embora estes se apresentem indissociáveis. O estrato arbóreo é
dominado por Freixo Fraxinus angustifolia, Choupo-negro Populus nigra e/ou Choupo-branco Populus

alba. O sub-coberto é caracterizado pela presença de Salgueiro Salix salviifolia subsp. salviifolia e Loendro
Nerium oleander. Estas formações correspondem às associações Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
angustifoliae, e/ou Salicetum salviifoliae, ambas da classe Salici purpureae-Populetea nigrae, e à aliança
Rubo ulmifolii-Nerion oliandri, da classe Nerio-Tamaricetea. São também abundantes os silvados e as
espécies lianoides.
Fauna
No EIA, a área de estudo é caracterizada como “de moderada importância em termos faunísticos,
salientando-se a presença de algumas espécies ameaçadas e protegidas pelas Directivas Habitats e Aves
ou publicações existentes e de dados dispersos por investigadores) e em trabalho de campo efectuado
durante 3 dias consecutivos para cada um dos meses de Julho e Setembro de 2009 e Maio de 2010. A
área de estudo foi percorrida a pé e de veículo automóvel a velocidade reduzida, tendo-se registado
todos os vertebrados detectados, por observação directa (com o auxílio de binóculos) ou indirecta (por
meio de escutas, pegadas e dejectos). Deu-se especial importância ao levantamento de informação nos
habitats “Galeria ripícola”, “Montados” e “Culturas anuais de Sequeiro”. Recorreu-se ainda a informação
bibliográfica de Atlas e de outros estudos realizados na área.
Ictiofauna
Relativamente à ictiofauna, foram utilizadas as informações da distribuição das espécies dulciaquícolas
nativas em Portugal referidas no projecto de conservação ex-situ de organismos fluviais, da carta
piscícola nacional, do trabalho de monitorização de peixes migradores no rio Guadiana de Sousa et al.
(2003), do EIA da Estação elevatória e Circuito hidráulico de Pedrógão e o Programa de Monitorização
dos Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade Ecológica na área dos Blocos de Rega de Alvito-Pisão.
Os dados de ictiofauna são apenas para a Ribeira de Odearce pois é a única linha que apresenta água
durante todo o ano. Pela consulta bibliográfica verificou-se que poderão ocorrer 15 espécies de peixes,
sendo que 7 delas são nativas com estatuto de conservação elevado: Cumba Barbus comizo, Barbo-decabeça-pequena Barbus microcephalus, Barbo do Sul Barbus sclateri, Barbo de Steidachner Barbus

steindachneri, Boga-de-boca-arqueada Chondrostoma lemmingii, Boga do Guadiana Squalius alburnoides
e Escalo do Sul Squalius pyrenaicus. O EIA refere ainda que, segundo a bibliografia, o Sável Alosa alosa e
a Savelha Alosa falax também ocorrem na área.
Nem no trabalho de campo nem na bibliografia são encontradas as espécies: Sável Alosa alosa, Savelha

Alosa fallax, Lampreia Petromyzon marinus, Enguia Anguilla anguilla e Saramugo Anaecypris hispanica,
todas de elevado valor conservacionista. Assim, o EIA refere que “o conjunto das associações piscícolas
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presentes na bacia hidrográfica de Odearce pode ser considerado moderado no conjunto da bacia
hidrográfica do Guadiana, faca à ausência de Saramugo e à presença de várias espécies exóticas”.
Herpetofauna
Relativamente à herpetofauna, a prospecção ocorreu no verão e Outono e não nos meses de inverno e
primavera, em que os anfíbios e répteis apresentam maior actividade. Durante o trabalho de campo
foram detectados indivíduos das espécies Sapo-comum Bufo bufo, Rã-verde Rana perezi e Lagartixaibérica Podarcis hispanica. A restante informação é baseada no Atlas de Anfíbios e Répteis de Portugal,
sendo apenas potencial. Salienta-se a possível ocorrência das espécies Tritão-de-ventre-laranja Lissotriton

boscai, Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii e Cágado-mediterrânico Mauremys leprosa.
Avifauna
Ao longo do trabalho de inventariação (bibliográfico e de campo), foram referenciadas 119 espécies de
aves, o que representa aproximadamente 47% do total das espécies que ocorrem regularmente no
território nacional. Dessas 119, 16 apresentam um estatuto de conservação médio ou elevado.
Durante o trabalho de campo foram identificadas 40 espécies de aves, tendo o levantamento sido
realizado nas épocas de nidificação e migração. O EIA refere que “a observação e escuta das aves foi
efectuada de forma não uniforme, isto é, distribuídos por toda a área, não se tendo limitado à
proximidade da ZPE de Cuba e tendo abrangido biótopos menos favoráveis à ocorrência de espécies de
aves com interesse conservacionista. O predomínio na área em estudo de campos agrícolas (que abrange
olivais, vinhas, e campos anuais de sequeiro e de regadio) “condicionou a observação de algumas
espécies de aves”. Destacam-se as seguintes espécies de elevado estatuto de conservação cuja presença
foi confirmada: Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus, Picanço-barreteiro Lanius senator e o Chasco-ruivo

Oenanthe hispanica. O Sisão Tetrax tetrax foi observado durante o trabalho de campo, mas fora da área
de implementação do Circuito Hidráulico de São Matias, no entanto incluiu-se a espécie na lista de
espécies que utilizam a área. Segundo o Projecto LIFE “Conservação do Sisão no Alentejo”, foram
contabilizados, em média 183 indivíduos por cada uma das quadrículas NC 91, PC 02 e PC 01, que
abrangem a área de estudo. Os resultados deste projecto revelaram a presença desta espécie em
particular a Sul do Monte dos Arramadões numa zona entre o limite SE da ZPE de Cuba e o Monte da
Herdade Grande. Nesta zona foram observados vários machos territoriais de sisão durante a Primavera e
bandos de algumas dezenas de indivíduos no Verão.
A Abetarda Otis tarda, não foi detectada durante o trabalho de campo, no entanto, o EIA refere que “a
sua presença nesta área não é de excluir, devido às especificidades do habitat”. Este facto deve-se
também ao período de amostragem de aves ter sido desfasado (Verão) do período de reprodução das
espécies de importância conservacionista, como é o caso da abetarda.

Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

25

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

Outra espécie bastante importante é o Francelho Falco naumanni, cuja principal colónia da ZPE de Cuba
se localiza a cerca de 1 km da área a abranger pelo perímetro de rega em que aproximadamente 12% da
sua área de caça intersecta a área de implementação do projecto (tendo por base um raio de 1,5 km em
torno da colónia em análise no qual se localizam a maioria das observações de caça da espécie).
Salientam-se ainda as espécies Calhandra-real Melanocorypha calandra, Frisada Anas strepara, Pato-debico-vermelho Netta rufina, Zarro Aythya ferina, Negrinha Aythya fuligula, Águia-calçada Hieraaetus

pennatus, Falcão-peregrino Falco peregrinus, Alcaravão Burhinus oedicnemus, Perdiz-do-mar Glareola
pratincola, Maçarico-bique-bique Tringa ochropus, Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos, Cuco-rabilongo
Clamator glandarius, Rolieiro Coracias garrulus e Toutinegra-tomilheira Sylvia conspicillata, cujos
estatutos de conservação também são elevados e as quais não foram confirmadas no local mas é
provável ocorrerem, devido à localização da área do projecto ser adjacente à ZPE e IBA de Cuba.
Mamofauna
Em relação aos mamíferos potenciais ou ocorrentes na área de estudo, “foram inventariadas 36 espécies
diferentes, o que corresponde a uma importante riqueza específica nesta classe”. Destacam-se os
carnívoros e os quirópteros, de entre os quais, 11 espécies têm elevado estatuto de conservação: Rato de
Cabrera Microtus cabrera, Gato-bravo Felis silvestris, Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus, Morcego-deferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum, Morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros,
Morcego-de-ferradura-mediterrâneo Rhinolophus euryale, Morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus

mehelyi, Morcego-rato-grande Myotis myotis, Morcego-rato-pequeno Myotis blythii, Morcego-de-franja
Myotis nattereri e o Morcego-de-peluches Miniopterus schreibersii. Relativamente aos mamíferos de
ecologia aquática, salientam-se as espécies prováveis de ocorrer na ribeira de Odearce: Lontra Lutra

lutra, Musaranhos Soricidae, Rato-de-água Arvicola sapidus e o Toirão Mustela putorius.
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTES
Fase de construção
No que respeita à construção das infra-estruturas que integram o projecto, o principal impacte consiste
na remoção e destruição do coberto vegetal nas áreas afectas às obras, quer pela implementação das
próprias infra-estruturas, quer pela movimentação da maquinaria utilizada. Estas obras afectarão assim
todos os habitats naturais presentes na área de estudo, nomeadamente pela implementação da rede de
rega secundária, rede de drenagem e rede viária. Este impacte incide directamente sobre a componente
florística presente nas áreas intervencionadas, com especial relevância nas linhas de água que serão
sujeitas a reperfilamento no âmbito do projecto da rede de drenagem, principalmente no barranco do
Azinhal, onde irá ser efectuada uma intervenção mais profunda da linha de água, com reperfilamento e
abertura de secção. Serão afectados os seguintes habitats ribeirinhos (Directiva Habitats): 3290,
3290+92A0, 3280+91B0+92A0+92D0 e 6310, em 1,2 ha, e afectando uma extensão de 3,5 km. Dado
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que a área afectada é de reduzida dimensão e visto que as linhas de água serão alvo do Plano de
Recuperação Biofísica, o impacte é considerado pouco significativo.
No que respeita à fauna aquática, as acções de limpeza e reperfilamento irão provocar impactes
negativos, resultando num empobrecimento faunístico do local, particularmente para as espécies que
dependem e estão intimamente associadas a este habitat. Destas acções, é de esperar o afastamento das
espécies que utilizam os cursos de água para as suas actividades circadianas ou sazonais (alimentação,
abrigo, nidificação ou reprodução) e, possivelmente, um aumento dos níveis de mortalidade individual de
espécies com menor mobilidade. Contudo, sendo a fase de construção temporária, o impacte é
considerado pouco significativo.
O montado será afectado em 1,15 ha de blocos de rega e 1 ha por caminhos agrícolas a construir, que
perfazem um total de 2,7 km. Esta afectação do montado deve-se fundamentalmente à implantação do
adutor primário e caminho de serventia associado, assim como à implantação da estação elevatória de
São Matias. “O adutor primário é constituído por condutas de grande diâmetro, de ligação entre dois

reservatórios de extremidade, tendo sido o seu traçado desenvolvido de modo a possibilitar as melhores
condições de escoamento dos caudais de dimensionamento dos vários troços da rede, e quase
integralmente ao longo das cabeceiras da bacia hidrográfica da ribeira de S. Pedro .” O impacte sobre as
formações vegetais decorrente da fase de construção é considerado negativo, directo, permanente, certo,
local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida.
Quanto à fauna, esta será afectada pelas actividades inerentes à fase de construção: acréscimo de
trânsito, maior perturbação humana, níveis mais elevados de ruído e movimentação de terras e
maquinaria poderão resultar no esmagamento ou concussão de vários animais. As mesmas actividades
originarão uma perturbação nos locais de repouso, alimentação e reprodução de várias espécies, que
resultarão no afastamento desses indivíduos, sendo os mais afectados os quirópteros e aves. Com a
implantação das redes de rega e viárias prevê-se a afectação de todos os grupos de fauna terrestre
presentes na área de estudo, devido à grande diversidade de usos do solo que serão atravessados. Tendo
em conta tratar-se de um impacte temporário, considera-se pouco significativo.
Fase de exploração
Na fase exploração, a principal acção geradora de impactes é a entrada em funcionamento do sistema de
rega: a alteração da disponibilidade hídrica, com a aplicação do regadio, terá consequências ao nível da
composição florística dos diversos biótopos, sendo as comunidades existentes substituídas por outras de
carácter cosmopolita de muito menor valor ecológico, provocando uma modificação irreversível das
condições ecológicas, alteração das estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações,
assim como a redução da normal capacidade de regeneração. Estas alterações implicam o
empobrecimento das espécies exclusivas dos habitats de sequeiro, nomeadamente as aves dependentes
de sistemas extensivas em mosaico (culturas de sequeiro e pousios) que serão afectadas pela
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intensificação agrícola e instalação de culturas de regadio. Estes impactes também serão notórios na
comunidade de mamíferos terrestres e voadores. Assim, considera-se que o impacte da alteração do uso
do solo será negativo, directo, permanente, provável, local, médio/longo prazo, reversível, de magnitude
média a elevada, especialmente se não forem praticadas culturas de regadio favoráveis às aves
estepárias, como por exemplo a luzerna. No entanto, a exploração do regadio favorecerá a ocorrência de
espécies associadas a habitats menos secos, como garças, cegonhas e anfíbios que, contudo têm um
valor conservacionista menos elevado. O Francelho Falco naumanni será outra espécie afectada pela
alteração do uso do solo, cuja colónia da ZPE de Cuba se vê intersectada pela área do projecto.
Além das razões referidas, a intensificação da actividade agrícola está também associada à utilização de
fitofármacos e de fertilizantes, que poderão escorrer para as linhas de água, afectando as comunidades
de macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e herpetofauna aquática, assim como a fauna terrestre,
principalmente os quirópteros.
A alteração da qualidade da água devido a escorrências contaminadas com pesticidas e adubos, afectará
as comunidades piscícolas e de anfíbios na ribeira de Odearce. Por outro lado, as espécies associadas a
planos de água como garças, cegonhas e várias espécies de patos, serão favorecidas pela promoção de
alimento ao nível de insectos e outros invertebrados.
Considera-se assim, que a alteração do uso do solo terá impactes negativos significativos sobre as
comunidades faunísticas presentes no local.
Fase de desactivação
Dado o grau de incerteza que envolve a fase de desactivação do projecto, o EIA previu dois cenários
distintos: o abandono das infra-estruturas, para o qual se prevêem impactes nulos ou a remoção das
mesmas, para o qual se prevêem impactes semelhantes aos da fase de construção.
Posteriormente, a cessação das práticas agrícolas levará à evolução da vegetação para um estado de
sequeiro, com maior valor ecológico, que permitirá o regresso das aves estepárias e de outras espécies
propícias de aparecer em culturas de sequeiro.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Na perspectiva do factor Ecologia, são de atender as seguintes medidas propostas quer no EIA, quer no
SGA.
Medidas gerais propostas pelo EIA - 3, 6, 8, 11, 12, 15, 62, 65
Medidas gerais propostas pelo SGA - FO1, FO4, FO8, FO13, FO15, FO17, FO21, FO23, FO25,
FO27, FO29, FO30, FS1
Medidas específicas propostas pelo SGA para o factor Sistemas Ecológicos, Flora e
Vegetação
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Durante o período reprodutor das espécies mais importantes de avifauna estepária
deverá ser feito um acompanhamento semanal da obra, por parte de uma equipa de
biologia, no sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da empreitada com as
necessárias medidas de minimização de impacte sobre estas espécies. Nas áreas de
pseudo-estepe que potencialmente constituam o local de reprodução das espécies de
aves estepárias mais importantes (abetarda, sisão, alcaravão, perdiz-do-mar, calhandrareal e tartaranhão-caçador), deverá preceder-se, atempadamente, ao seguimento das
populações aí existentes de modo a evitar a sua perturbação durante o período
reprodutor. O acompanhamento deverá ter início em Fevereiro e estender-se até ao final
de Julho, de modo a permitir a delimitação das áreas onde não devem ocorrer
perturbações nas semanas subsequentes e as áreas onde os trabalhos da Empreitada
podem progredir.
As operações de limpeza e reperfilamento, no âmbito da beneficiação da rede de
drenagem, dos troços de linhas de água onde ocorra vegetação riparia deverão ser alvo
de acompanhamento ambiental (por um técnico especialista), de modo a assegurar que
não são removidas formações vegetais com importância ecológica. Deverão também ser
devidamente acompanhados os trabalhos de reabilitação preconizados no Projecto de
Recuperação Biofísica e Paisagística das Linhas de Água.
Plano de Recuperação Biofísica e Paisagística
Intervenções na ribeira de Odearce: Remoção de entulho, lixo e material lenhoso morto
numa extensão de 10,7 km e corte de canavial, sem remoção de estrutura radicular,
apenas nas margens, numa extensão de aproximadamente 2 km.
Intervenções nas 5 linhas de água do Tipo II: Remoção de entulho, lixo e material
lenhoso morto numa extensão de 1,6 km; Limpeza selectiva de herbáceas, com corte de
canavial e silvado, sem remoção de estrutura radicular, numa extensão de 4,1 km;
Remoção e posterior reposição de terra vegetal na margem de trabalho, numa extensão
de aproximadamente 2,5 km.
Intervenções nas 7 linhas de água do Tipo III: Limpeza selectiva de herbáceas, com corte
de canavial e silvado, sem remoção de estrutura radicular, numa extensão de 2,8 km;
Remoção e posterior reposição de terra vegetal na margem de trabalho, numa extensão
de aproximadamente 6,7 km; Plantação de arbóreas na margem esquerda do barranco
do Azinhal, numa extensão de 319m com vegetação idêntica à que existe no local:
Ulmeiro Ulmus minor, Choupo-negro Populus nigra ou Choupo-branco Populus alba.
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Outras medidas de minimização
No Aditamento é ainda referido que devem efectuar-se “campanhas de sensibilização desenvolvidas pelas

entidades e organismos competentes, no âmbito da gestão agro-ambiental da ZPE de Cuba e
implementação da Intervenção Territorial Integrada para aquela área da Rede Natura 2000, que
contemplem abordagens dirigidas junto dos proprietários já integrados na ZPE, podendo as acções de
sensibilização ser alargadas aos proprietários das parcelas vizinhas. Nestas intervenções os proprietários
deverão ser informados quanto a pequenas acções, sem custos associados, que em muito poderão
contribuir para os fins de conservação pretendidos, como sejam a promoção de culturas favoráveis na
bordadura dos campos de cultivo ou a redução da utilização de fitofármacos nessas faixas (para fomento
das espécies-presa do Francelho)”.
Considera-se que esta medida se apresenta desenquadrada, quer quanto ao conteúdo quer quanto às
entidades com a responsabilidade da sua implementação, uma vez que as medidas referentes à
Intervenção Territorial Integrada (ITI) de Zonas da Rede Natura Alentejo (onde se inclui a área da ZPE
de Cuba) são exclusivamente incidentes em Rede Natura 2000, não podendo ser alargadas a área
exteriores. O tipo de medidas desenvolvidas na ITI incidem sobre sistemas extensivos, não regados, não
sendo extensíveis, deste modo, a sistemas de regadio. Entende-se também que a sensibilização sobre
práticas agrícolas que visem a compatibilização dos valores existentes na área do projecto do Circuito
Hidráulico de S. Matias, cabem à entidade responsável pela implementação do projecto.

Por outro lado, para além das medidas propostas nos relatórios técnicos acima enunciados, devem ainda
ser integradas as seguintes medidas específicas (para as fases de construção e exploração do projecto):
ECO 1: Minimização de impactes sobre a ZPE de Cuba – Considerando a contiguidade imediata
dos Blocos de S. Matias 1, S. Matias 2 e S. Matias 3 aos limites da ZPE de Cuba, deverão ser
adoptadas medidas com vista a garantir a integridade desta Área Classificada, minimizando os
efeitos da intensificação agrícola (decorrentes da intensificação dos sistemas, poluição difusa de
origem agrícola e perturbação associada a maior trânsito de máquinas e pessoas). A
intensificação agrícola tem sido identificada em diferentes estudos desenvolvidos na Europa,
como a principal causa no declínio na comunidade de aves associadas aos sistemas agrícolas
(Fuller et al. 1995, Donald et al. 2001, Siriwardena et al. 1998) 2.

2

Fuller, R.J., Gregory, R.D., Gibbons, D.W., Marchant, J.H., Wilson, J.D., Baillie, S.R., Carter, N., 1995. Population declines and
range contractions among lowland farmland birds in Britain. Conservation Biology 9, pp. 1425-1441; Donald, P.F., Green, R.E.,
Heath, M.F., 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe´s farmland bird populations. Proc. Royal Society London
(B) 268, pp.25-29; Siriwardena, G.M., Baillie, S.R., Buckland, S.T., Fewster, R.M., Marchant, J.H., Wilson, J.D., 1998. Trends in the
abundance of farmland birds: a quantitative comparison of smoothed commom bird census indices. J. appl. Ecology 35, 24-43
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Neste sentido, deverá ser adoptada uma faixa mínima de 100 metros contígua ao limite Sudeste
da ZPE de Cuba que deverá ser excluída da área a regar (exceptuam-se as zonas já actualmente
regadas). Esta área abrange cerca de 15 hectares do Bloco de Rega de S. Matias 1, 41 hectares
do Bloco de S. Matias 2 e 28 hectares do Bloco de S. Matias 3, totalizando 84 hectares (ou seja
cerca de 1,4% da área a regar).
O valor de 100 metros foi definido tendo por base estudos sobre o efeito de alterações de uso (e
fragmentação de habitat) sobre aves estepárias (p.e. Reino, 2009 3). Espécies como a calhandrareal são especialmente afectadas pelo efeito de orla, aumentando a sua densidade de forma
exponencial com a distância a habitats desfavoráveis (em particular a partir dos 100 metros).
ECO 2: Controle do uso de pesticidas e outros agro-químicos nos blocos de rega – Deverão ser
implementadas medidas que visem a utilização de práticas agrícolas amigáveis para o ambiente,
nomeadamente na área dos Blocos de S. Matias 1, 2 e 3 contíguas à ZPE de Cuba, que visem a
redução do uso de pesticidas e outros agro-químicos. A divulgação de estratégias de protecção
integrada e o fomento da agricultura biológica certificada será fundamental.
ECO 3: Compensação do abate de quercíneas - Deverá ser garantida a compensação do abate
das quercíneas das áreas de montado por plantação em igual número dos exemplares abatidos,
noutras áreas de igual dimensão da área afectada, de preferência em contiguidade com as áreas
de montado existentes. A plantação deverá concretizar-se em época do ano apropriada ao bom
desenvolvimento das árvores e após a reposição da topografia inicial, através por exemplo de
colocação das terras sobrantes da empreitada, sendo que a camada superficial deverá
corresponder a terra vegetal decapada dos locais de intervenção da empreitada. Na plantação a
efectuar, deverá ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores ao longo do
seu crescimento, prevendo mecanismos de protecção da herbivoria e a reposição de exemplares
perdidos (retancha). As acções acima descritas deverão estar previstas no âmbito da
implementação do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada.
ECO 4: Restrição do calendário de obras no período reprodutor das aves (entre 15 de Março e 30
de Junho) - A obra deverá ser restringida no período considerado na zona a Sul do Monte dos
Arramadões entre o limite SE da ZPE de Cuba e o Monte da Herdade Grande. Nesta zona foram
observados vários sisões (machos territoriais) a Primavera e bandos de algumas dezenas de
indivíduos no Verão. Do mesmo modo, durante o mesmo período, nesta zona não deverão ser
depositadas terras sobrantes nem retiradas manchas de empréstimo. Esta zona deverá também
ser vedada à instalação de estaleiros.

3

Reino, L.M. (2009) Farmland Bird responses to land use changes: the role of habitat fragmentation. Tese de Doutoramento
ISA/UTL.
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ECO 5: Classes de condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito
de terras sobrantes (desenho n.º 23) – Deverão ser consideradas como classes interditas toda a
área dos Blocos de Rega de S. Matias 1, S. Matias 2 e S. Matias 3 contígua à ZPE de Cuba, numa
faixa não inferior a 100 metros.
ECO 6: Impactes sobre a colónia de francelho do Monte de S. João – tendo em consideração os
impactes associados ao habitat de caça da colónia existente na ZPE de Cuba, deverão ser
adoptadas medidas de promoção do habitat de caça (p.e. manutenção de bordaduras entre
terrenos agrícolas, com redução da utilização de fitofármacos) e/ou nidificação (nomeadamente
mediante a adopção/criação de locais de nidificação associados à Estação Elevatória dos
Almeidas).
ECO 7: Adopção de medidas de minimização decorrentes do aumento de perturbação associado
à Fase de Construção – A circulação de veículos e pessoas deverá utilizar acessos exteriores à
ZPE de Cuba.
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Plano de Monitorização de Aves Estepárias
O EIA refere, para o descritor Ecologia, um Plano de Monitorização de Aves Estepárias em que se
pretende efectuar a monitorização das aves estepárias de forma a acompanhar a evolução de aves
estepárias nos blocos de rega em causa e identificar alterações na distribuição das espécies, comparando
os resultados obtidos com os dados do ano anterior e conhecer os movimentos sazonais e inter-anuais
das aves estepárias nas áreas em estudo. Pretende-se ainda determinar se a médio-longo prazo se
observam alterações significativas nas comunidades de aves estepárias entre o período prévio à
implantação das infra-estruturas e o período de exploração dos blocos de rega. A monitorização deve
incidir, pelo menos, sobre a abetarda, o sisão, o tartaranhão-caçador, a calhandra-real, a perdiz-do-mar e
o francelho e ter uma duração não inferior a 5 anos (2 anos previamente à Fase de Exploração e 3 anos
na Fase de Exploração).
Parâmetros a monitorizar
Áreas de ocorrência das espécies de aves estepárias;
Estimativas dos efectivos ocorrentes na área de estudo/casais reprodutores (discriminado
por tipo de habitat);
Abundâncias relativa e total (quando possível) e Densidade;
Utilização observada no habitat (alimentação, nidificação, descanso, etc.);
Níveis de produtividade/ sucesso reprodutor, pelo menos para a abetarda.
Deve ainda ser analisado o padrão de movimentação das diferentes espécies-alvo na área em
estudo.
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Metodologia

Amostragem Atlas
Prospecção de aves em quadrículas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss. A visita deverá ter uma
duração de 15 a 30 minutos por quadrícula. As amostragens deverão ser realizadas em dois períodos
anuais, na Primavera para caracterizar as comunidades nidificantes (com início em Março/Abril) e no
Outono/Inverno para caracterizar as comunidades invernantes. Deverá ser privilegiada a realização de
pontos de escuta em detrimento dos percursos de automóvel.

Amostragem complementar de estimativas populacionais de aves
Metodologia para a abetarda - deverão ser realizados percursos automóveis a velocidade
reduzida e com pontos de paragem para observação, ao longo de estradas e caminhos que
cubram toda a área, evitando horas de maior calor e dias com actividade venatória.
Durante estes transectos deverão ser anotados todos os contactos em mapa específico,
usos do solo em questão e localização com GPS. Esta amostragem complementar deverá
ser realizada na Primavera, no Verão e no período Outono/Inverno.
Metodologia para o sisão - deverá ser realizada amostragem complementar nos períodos
de Primavera, Pós-reprodução e Inverno. Na Primavera, deverão ser efectuadas contagens
de machos de sisão, nas primeiras e últimas três horas do dia. Os pontos de amostragem
não deverão coincidir com caminhos alcatroados, devem distar entre si pelo menos 650 m,
devem afastar-se 300 m de povoações, de casas habitadas, de estradas alcatroadas e do
limite da área de estudo. Os pontos de amostragem devem ser prospectados durante dez
minutos, sendo registados os machos num raio de 250 m. No Período pós-reprodutor e
Inverno, deverão ser percorridos transectos de forma a cobrir toda a área de estudo com
paragens frequentes.
Metodologia para o tartaranhão-caçador (e outras espécies de rapinas) - realizar
transectos, a baixa velocidade (10 a 20 km/h), ao longo de estradas e caminhos que
cubram as áreas de ocorrência provável da espécie. Determinar a localização com precisão
e georreferenciar, e registar o uso do solo e a sua utilização por parte das aves
(alimentação, nidificação, etc).
Metodologia para outras espécies (Calhandra-real)- realizar pontos de amostragem,
seleccionados aleatoriamente e localizados no mínimo a 250m do limite da área de estudo,
com duração de 10 minutos. Realizar censos nas três primeiras horas após o nascer do sol
e com boas condições climatéricas. Registar pelo menos a localização dos avistamentos, o
número e sexo dos indivíduos e utilização observada do habitat (particular ênfase para a
Calhandra-real). Caracterizar os habitats que ocorrem em cada ponto.
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Metodologia para o francelho - deverão ser realizadas visitas durante a época de
reprodução com vista à determinação do número de casais nidificantes da colónia do
Monte de S. João.
Perdiz do mar - deverão ser realizados pontos de observação dirigidos para esta espécie
com o intuito de localizar colónias. Estes pontos de observação deverão ser realizados
desde locais altos, a partir dos quais seja possível a observação de aves em deslocação e
consequentemente a detecção de colónias. Assim que detectada a colónia, será necessário
proceder à contagem do número de indivíduos. A prospecção e contagem de colónias da
perdiz-do-mar deverá ser realizada nos meses de Maio e Junho.
Plano de Monitorização da Ictiofauna
Esta amostragem decorrerá durante os primeiros cinco anos de exploração do aproveitamento e, caso os
resultados sejam satisfatórios, será concluída. Caso contrário, seguir-se-á a monitorização dos elementos
apresentados durante toda a vida útil do projecto de acordo com a periodicidade estabelecida na
Directiva Quadro da Água para a rede de monitorização de vigilância e proceder-se-á à avaliação crítica
dos resultados e à adopção de medidas que se considerem adequadas.
Locais de monitorização: a monitorização será efectuada em dois pontos, um deles no troço da
ribeira de Odearce na envolvente do local de afluência do Barranco do Álamo e o segundo
também na ribeira de Odearce, a jusante da área do perímetro de rega de São Matias, antes do
ponto de confluência com a ribeira de Selmes.
Metodologia: Baseada no método estabelecido pelo INAG, consistirá na amostragem anual,
durante a Primavera, tendo em vista a recolha de factores suficientes para caracterizar a
composição específica, abundância e qualidade ecológica. A amostragem será efectuada durante
o dia, por uma equipa de três pessoas, efectuando a operação de pesca eléctrica em direcção
contrária à corrente. Os comprimentos dos troços amostrados representarão vinte vezes a largura
média do leito molhado (com um mínimo de 100 m). Os indivíduos capturados serão identificados
até à espécie, medidos os seus comprimentos totais, e identificadas as suas classes de idade.
SÍNTESE CONCLUSIVA
Não se identificam lacunas que coloquem em causa as conclusões do EIA. Não obstante, não são
identificados eventuais impactes cumulativos com outras infra-estruturas do EFMA na região de incidência
do projecto.
Em síntese, face ao acima exposto, considera-se não haver impedimento à concretização do projecto, do
ponto de vista do factor ambiental Ecologia, desde que sejam aplicadas as medidas de minimização
relativas ao factor Ecologia acima mencionadas e sejam executados os programas de monitorização
previstos.
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5.4. SOLOS
A área de estudo do Circuito Hidráulico de São Matias abrange cerca de 8 290 ha e os solos dominantes
são os Solos Mediterrâneos com 71,5 % da área, seguidos dos Barros com 19,5 %. Ocorrem ainda Solos

Hidromórficos (4,9%), Solos Calcários (1,7%), Solos Litólicos Não Húmicos (1,0%), Aluviossolos e
Coluviossolos (0,8%) e Litossolos (0,3 %). Na área correspondente aos blocos de rega, que totaliza cerca
de 5 805 ha, a dominância do tipo de solos é semelhante e as respectivas percentagens mais ou menos
idênticas.
No que respeita à capacidade de uso dos solos, mais de 87 % da área de estudo é susceptível de
utilização agrícola, correspondendo às classes A, B e C da capacidade de uso, e na área dos blocos de
rega é superior a 90 %.
Em relação aos riscos de erosão potencial dos solos, a zona dos blocos de rega apresenta classes de
riscos de erosão baixos/médios em 90,7 % da área, e classes de riscos altos/muito altos na restante
superfície. Na área de estudo os valores são semelhantes, respectivamente 89,9 % (classes de risco
baixo/médio) e 10,1 % (classes de risco alto/muito alto).
Quanto aos riscos de salinização e alcalização dos solos, na área dos blocos de rega não foi registada a
presença de quaisquer solos salinos ou com risco de salinização. Cerca de 85 % da área apresenta riscos
baixos de alcalização/ salinização e 6 % apresenta riscos altos. De referir que para cerca de 8% da área
não existe informação que permita avaliar estes riscos.
Na caracterização da aptidão ao regadio, verifica-se que na área dos blocos de rega mais de 76 % da
superfície é apta para o regadio, 12,7 % da área é constituída por complexos com aptidão e aptidão
duvidosa e 4,9 % complexos com aptidão e inaptidão. De referir que para cerca de 4,7 % da área não há
informação sobre a aptidão ao regadio.
As principais acções geradoras de impactes negativos sobre o factor ambiental solos, serão as
decorrentes das actividades construtivas relacionadas com a implantação das infra-estruturas,
nomeadamente a construção da estações elevatórias de S. Matias e dos Almeidas, da barragem dos
Almeidas e órgãos anexos, do reservatório da Cegonha, das estações de filtração, do enterramento das
condutas das redes primária e secundária, e a construção e beneficiação da rede viária. Assim, os
impactes sobre os solos serão os resultantes de:
acções de decapagem dos solos para implantação das diferentes infra-estruturas (estações
elevatórias de S. Matias e dos Almeidas, barragem dos Almeidas e órgão anexos, reservatório da
Cegonha, estações de filtração, condutas e caminhos);
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ocupação permanente dos solos com as infra-estruturas construídas (estações elevatórias de S.
Matias e dos Almeidas, barragem dos Almeidas e órgão anexos, reservatório da Cegonha,
estações de filtração, condutas e caminhos) e com os depósitos definitivos de terras sobrantes;
escavação das valas para o enterramento das condutas da rede primária e rede de rega;
compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afectos à obra;
riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase construção e a sua
exposição aos agentes atmosféricos;
ocupação transitória do solo pelos estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes;
possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis.
Estes impactes serão negativos e localizados, sendo que os dois primeiros (decapagem dos solos,
ocupação do solo pela implantação das infra-estruturas e depósitos definitivos de terras sobrantes) serão
significativos por haver uma afectação do solo de carácter permanente; os restantes serão temporários e
pouco significativos, pois a afectação dos solos é transitória, e serão mitigados se forem cumpridas as
medidas de minimização propostas no SGA.
Na fase de exploração, além dos impactes que têm início na fase de construção e que se prolongam para
esta fase, que são a ocupação irreversível do solo pela infra-estruturas construídas, há ainda a considerar
que, decorrente do enchimento e exploração da albufeira dos Almeidas, poderão ocorrer fenómenos de
instabilidade nos terrenos circundantes, mas que serão impactes localizados, temporários e pouco
significativos.
Além dos atrás referidos, há ainda a considerar os impactes gerados no solo como consequências da
prática do regadio. Assim, há que considerar os seguintes impactes negativos:
erosão
salinização
alcalização
A erosão do solo vai depender da erosividade do agente erosivo, da erodibilidade do solo, da fisiografia e
do tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, etc. No EIA é apresentada uma carta de riscos de
erosão potencial, com os solos agrupados em 4 classes. Pela sua análise, verifica-se que 90,7 % da área
dos futuros blocos de rega apresenta um risco de erosão potencial baixo/médio e que o restante da área
(9,3 %) apresenta um risco potencial alto/muito alto. A ocorrerem estes impactes negativos, poderão ser
de pouco significativos a significativos, dependendo da área abrangida apresentar menor ou maior risco.
Para minimizar a ocorrência deste potencial impacte, e tal como é proposto no EIA, deverão ser seguidas
as regras básicas de regadio e boas práticas agrícolas.
Em relação aos riscos de salinização dos solos, verificou-se na caracterização da situação de referência a
não existência de solos salinos ou com risco de salinização. Quanto aos riscos de alcalização, apurou-se
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que a maioria da área dos blocos de rega (85 %) não apresenta quaisquer riscos e que só cerca de 6 %
da área poderá vir a apresentar problemas, correspondendo a zonas mal drenadas. No entanto, a
intensificação cultural com consequente maior uso de fertilizantes, e a eventual má qualidade da água de
rega poderão propiciar as condições para que estes impactes possam ocorrer. Para minimizar estes
potenciais impactes, o EIA preconiza o emprego de boas práticas agrícolas e boas práticas de regadio. É
também de destacar que, com o programa de monitorização proposto para os solos, os riscos de
salinização/alcalização serão devidamente avaliados e poderão ser controlados. Estes impactes poderão ir
de pouco significativos a significativos, dependendo da área afectadas apresentar menor ou maior risco.
Como impacte positivo, a implementação do regadio ao possibilitar uma maior e melhor utilização do
potencial agrícola dos solos, terá como consequência um maior desenvolvimento da actividade agrícola, e
originará impactes muito significativos e permanentes.
Concorda-se, na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA, devendo no
entanto ser acrescentadas novas medidas de carácter específico para as fases de construção e de
exploração, com a seguinte redacção:
Fase de construção
Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos
provenientes das escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a
reposição no mesmo local e mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo.
Remoção prévia (operações de saneamento) do solo arável previamente à exploração do
material de empréstimo – áreas da futura albufeira dos Almeidas e reservatório da Cegonha
– e disponibilização da terra vegetal para quem possa nela estar interessada.
Fase de exploração
Aplicar uma taxa de irrigação igual ou inferior à taxa de infiltração de água no solo.
Ajustar a quantidade de água a aplicar em excesso para lavagem de sais acumulados nos
horizontes sub-superficiais.
Caso se detectem indícios de alcalização e com o objectivo de substituir o sódio de troca pelo
cálcio, disponibilizando o sódio libertado para ser arrastado por lavagem, considera-se
necessário a implementação das seguintes medidas:
Dotações de água de rega adequadas;
Adopção de uma rede de drenagem eficiente;
Escolha de métodos de rega adequados;
Aplicação de gesso.”
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Considera-se que o Plano de Monitorização de Solos proposto é adequado, devendo no entanto ser
antecedido duma caracterização da situação de referência, a realizar antes do início da fase de obra.
Em síntese, da análise dos impactes do projecto sobre o factor ambiental solos, conclui-se que na sua
globalidade se apresenta viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade,
possa pôr em causa a sua realização.

5.5. USOS DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Uso do Solo
No EIA, as considerações relativas ao uso do solo do projecto “Circuito Hidráulico de São Matias” estão
adequadamente registadas, quer em texto, quer em cartografia.
No que respeita às principais unidades de ocupação do solo na área do projecto, verifica-se:
ha
3 112
1 369
1 105
89
49
45
20

Culturas anuais de sequeiro
Culturas anuais de regadio
Olivais de regadio
Montado
Olivais de sequeiro
Vinha
Pomares

%
54
24
19
2
0,8
0,7
0,3

Assim, verifica-se que o projecto incide sobre um uso de solo predominantemente agrícola.
No que concerne à avaliação de impactes, na fase de construção o EIA prevê a afectação das principais
unidades de ocupação do solo, decorrente das diferentes acções de construção:
Culturas anuais de sequeiro
Montado
Culturas anuais de regadio
Olivais de regadio

ha
40
4
1,5
1,2

Ainda na fase de construção, indica-se, por infra-estrutura, as principais afectações:
Barragem das Almeidas
Caminho da/e a adutora gravítica
Blocos de rega
Blocos de rega

Afectações
culturas anuais de sequeiro
montado
culturas anuais de regadio
olivais de regadio

ha
27
2
1,5
1,2

Face ao anteriormente exposto, considera-se não ser expectável qualquer impacte do projecto, por não
alterar de forma significativa o actual uso predominantemente agrícola solo.
Na fase de exploração, e devido ao projecto apresentar como principal objectivo a beneficiação de uma
superfície agrícola de 5 805 ha, considera-se não ser expectável qualquer impacte negativo do mesmo,
por não alterar o actual uso predominantemente agrícola do solo.
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Ordenamento do Território
O EIA enquadra o projecto “Circuito Hidráulico de São Matias” de forma correcta e clara nos Instrumentos
de Gestão Territorial actualmente em vigor.
No que respeita aos Planos Directores Municipais de Serpa e de Moura, o projecto sobrepõe-se:
Ordenamento - Espaços Agrícolas; Espaços Florestais; Espaços Naturais e Culturais;
Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Montados de Sobro
e Azinho;
Servidões - Rede Viária; Rede Eléctrica; Rede Ferroviária; Zona de Protecção de Base Aérea”.
Importa também referir que:
O Estado Português, através o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território,
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas
territoriais para a Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, do qual o
projecto “Circuito Hidráulico de São Matias” é parte constituinte;
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, de acordo com o Decreto-Lei n.º 33/1995,
de 11 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de Fevereiro, é
considerado de interesse nacional, tendo como um dos principais objectivos a beneficiação
com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agrícola do Alentejo, utilizando para
tal a água armazenada na albufeira de Alqueva;
O Plano Regional de Ordenamento Territorial do Alentejo, em fase final de aprovação, no
que respeita à estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia sectorial
supra municipal, enquadra o projecto no ponto do 3. Actividades Agro-Florestais.
Em termos de avaliação dos impactes do projecto, no que respeita às classes de espaço identificadas,
importa referir que os actuais e os futuros usos do solo, originados pelo projecto, são compatíveis com os
que se encontram estabelecidos nos Planos Directores Municipais de Serpa e de Moura.
No que respeita à afectação do projecto com as condicionantes identificadas, verifica-se:
Reserva Agrícola Nacional
Reserva Ecológica Nacional
Montado de Sobro e Azinho

ha
44
23
89

Ainda sobre as sobreposições com áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), da Reserva Ecológica

Nacional (REN) e de Montado de Sobro e Azinho, importa referir que o proponente está autorizado a
efectuar as acções de obras hidráulicas, acessos, vias de comunicação, aterros, escavações nas áreas de
REN e de RAN, bem como o corte ou arranque de exemplares arbóreos de espécies legalmente
protegidas, com dispensa do pedido de autorização, ao abrigo, respectivamente, do artigo 11º e ao n.º 2
do artigo 12º, ambos do Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
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230/06, de 24 de Novembro, que define o regime geral das expropriações à natureza e especificidade do
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva.
No que respeita à sobreposição com as Servidões identificadas, deverá ser prevista como condicionante
ao projecto: Compatibilização do projecto com as infra-estruturas da Electricidade de Portugal, da Rede

Ferroviária Nacional e da Estradas de Portugal.
No que respeita aos estaleiros e depósito de terras sobrantes, importa referir que o EIA não apresenta
qualquer proposta de localização, apesar de indicar:
a necessidade de um estaleiro principal e de outros menores em zonas estratégicas;
um volume de 268 482 m³ de terras sobrantes a transportar para depósitos temporários;
áreas não condicionadas como zonas preferenciais para futuras localizações;
a recuperação biofísica e paisagística das várias áreas afectadas pela empreitada.
Assim, deverá ser prevista, como elementos a apresentar em fase prévia à obra, a localização definitiva
dos estaleiros/depósitos de terras sobrantes. Por outro lado, constata-se que o SGA prevê a elaboração
de um Plano de Desactivação dos Estaleiros, atribuindo essa competência ao Empreiteiro e a aprovação à
EDIA. Assim, considera-se que, antes da referida aprovação, este Plano deve ser apresentado à
Autoridade de AIA para análise e aprovação.
Face ao anteriormente exposto, considera-se ser expectável, como principal impacte do projecto, um
impacte positivo significativo de nível regional, por contribuir para a concretização das opções
estratégicas territoriais para a região Alentejo. O impacte é significativo devido ao projecto “Circuito
Hidráulico de S. Matias” ser parte integrante do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

5.6. SÓCIO-ECONOMIA
No EIA, a área do projecto apresenta-se devidamente identificada e caracterizada, por utilizar
informações, dados estatísticos e indicadores disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística,
principalmente os Censos de 1991 e de 2001 e as Estimativas Provisórias Intercensitárias de 2008.
O projecto integra-se na NUT III - Baixo Alentejo. Localiza-se entre as povoações de São Matias e Beja,
nas freguesias de Baleizão, Nossa Senhora das Neves, São Brissos, São Matias Santa Maria da Feira e
Santiago Maior, do concelho Beja, e na freguesia de Selmes, do concelho de Vidigueira.
Importa referir que Santa Maria da Feira e Santiago Maior são freguesias urbanas, pertencentes à cidade
de Beja, e as restantes são freguesias rurais.
No que respeita à população residente nas freguesias abrangidas pelo projecto, verifica-se:
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Habitantes (n.º)
1991
2001
1196
1009
1236
1056
2147
1895
136
101
753
654
3544
3577
7331
7856

Freguesia
Selmes
Baleizão
N. Sr.ª das Neves
São Brissos
São Matias
Sta. Maria da Feira
Santiago Maior

Variação (%)
-18,5
- 17,0
- 13,3
-34,6
-15,1
0,9
6,7

No que respeita ao índice demográfico nos concelhos abrangidos pelo projecto, em 2008 verifica-se:
Natalidade (%)
10,0
8,1

Beja
Vidigueira

Mortalidade (%)
13,3
13,7

Crescimento (%)
- 0,65
- 0,61

No que respeita à população residente economicamente activa, verifica-se:
Taxa de actividade (%)
1991
2001
42,7
46,7
38,1
39,0

Beja
Vidigueira

Taxa de desemprego (%)
1991
2001
10,6
9,1
7,1
8,1

No que respeita à população residente empregada por sector de actividade, em 2001 verifica-se:
Selmes
Baleizão
N. Sr.ª das Neves
São Brissos
São Matias
Sta. Maria da Feira
Santiago Maior

Primário (%)
31
27
9
27
16
3
3

Secundário (%)
30
15
20
27
28
15
14

Terciário (%)
39
58
71
45
55
81
84

No que respeita à dinâmica empresarial, como principais actividades económicas verifica-se:
Selmes
Baleizão
N. Sr.ª das Neves
São Brissos
São Matias
Sta. Maria da Feira
Santiago Maior

Empresas empregadoras
agricultura, comercio, pecuária
agricultura, pecuária
agricultura, comercio
agricultura
agricultura, comercio
comercio, agricultura, serviços
comercio, serviços

No que respeita às principais actividades agrícolas na área do projecto, verifica-se:
Culturas anuais de sequeiro
Culturas anuais de regadio
Olivais de regadio
Montado

ha
3 112
1 369
1 105
89

%
54
24
19
2

Assim, e no que diz respeito à caracterização socioeconómica, verifica-se:
decréscimo demográfico;
envelhecimento da população residente;
elevada taxa de desemprego;
predomínio da população empregada no sector terciário, principalmente nas freguesia
urbanas;
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importante peso do sector primário nas freguesias rurais;
predomínio de empresas do sector agro-pecuário;
predominância das culturas agrícolas em regime de sequeiro.
A superfície afectada pela construção das várias infra-estruturas é a seguinte:
ha
0,3
0,5
3,2
1,5
27
0,7
7,6
3,6

Estação elevatória de São Matias
Conduta adutora elevatória
Reservatório da Cegonha
Conduta adutora gravítica
Barragem dos Almeidas
Estação elevatória dos Almeidas
Rede de rega
Rede viária

Quanto à afectação das principais produções agrícolas, pelas várias infra-estruturas, verifica-se:
ha
38,3
2,8
1,5
1,2

Culturas anuais de sequeiro
Montado
Culturas anuais de regadio
Olivais de regadio

O projecto pretende beneficiar uma superfície agrícola de 5 805 ha, dividida em 4 blocos de rega, pela
introdução do factor água nas propriedades agrícolas existentes nos blocos, através:
do transporte da água, por circuito hidráulico de rede primária;
da disponibilização da água, por circuito hidráulico de rede secundária.
Pretende ainda o projecto, melhorar as condições de produtividade das explorações agrícolas, com:
intervenções na rede de drenagem, para possibilitar a eliminação do excesso de água
resultante da precipitação e dos eventuais caudais excedentes da rega;
rede de rega, que levará a água aos equipamentos de rega das explorações;
melhoria da rede viária, que permitirá o acesso aos blocos e melhorará o escoamento dos
produtos agrícolas.
No que respeita aos prédios agrícolas beneficiados, verifica-se:
Pequena (≤ 20 ha)
Média (20 a 50 ha)
Grande (> 50 ha)

Prédios (n.º)
321
29
15

Área (%)
20
22
58

No que respeita à distribuição da água pelos 4 blocos de rega, verifica-se:
São
São
São
São

Matias
Matias
Matias
Matias

1
2
3
4

Área (ha)
2 055
1 417
1 049
1 048
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Prédios (dimensão)
média/grande
média/grande
média/grande
pequena/média

Hidratantes (n.º)
22
13
17
33

Bocas de rega (n.º)
54
16
24
72
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No que respeita aos principais impactes do projecto “Circuito Hidráulico de S. Matias”, são expectáveis:
Fase de construção
Impacte positivo significativo de nível local, devido à dinamização socioeconómica, pelo
aumento do volume de negócios de empresas ligadas aos sectores da restauração, hotelaria e
construção, em consequência do afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos nas diferentes
obras, traduzindo-se no aumento da procura de bens de consumo e de serviços. O impacte é
significativo devido ao projecto localizar-se em freguesias onde se verifica uma elevada taxa
de desemprego e um predomínio da população empregada no sector terciário;
Impactes negativos pouco significativos de nível local


Pela diminuição da qualidade de vida das populações que habitam perto das frentes
de obra, pela dificuldade de circulação de pessoas e bens, pelo aumento dos níveis
de ruído/poeiras e pela degradação dos caminhos rurais, originados pela construção
das várias infra-estruturas e pelo acréscimo de circulação de viaturas/máquinas e
trabalhadores afectos às obras. O impacte é pouco significativo devido ao projecto
localizar-se em freguesias onde se verifica uma baixa densidade populacional;



Decorrente da interrupção da produção das principais actividades agrícolas, pela
diminuição da área agrícola utilizável, em consequência da construção das várias
infra-estruturas. O impacte é pouco significativo devido à reduzida área afectada
comparativamente à superfície actualmente cultivada.

Fase de exploração
Impacte positivo muito significativo de nível local


Decorrente

da

melhoria

das

acessibilidades

e

produtividade

agrícola

das

propriedades, pela criação, quer de uma nova rede viária rural com 12 km, quer de
uma nova rede de drenagem com 35 km, quer de uma nova rede de rega com 59 km
e 254 bocas de rega. O impacte é muito significativo por as melhorias previstas
acrescentarem mais-valias a 599 propriedades rústicas;


Pela garantia do abastecimento de água aos blocos de rega, criando condições para
um pleno aproveitamento do potencial agrícola de 5 805 ha de solos e,
consequentemente, a criação/manutenção de emprego, a criação/fixação de riqueza
e a melhoria do nível de vida da população residente. O impacte é muito significativo
por, nas freguesias abrangidas, verificar-se um progressivo decréscimo demográfico e
uma elevada taxa de desemprego.
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Impacte positivo significativo de nível local, por proporcionar o incremento dado na
dinamização da economia local, pela aposta do projecto em beneficiar uma superfície agrícola
de 5 805 ha. O impacte é significativo por, nos concelhos abrangidos pelo projecto, o
predomínio de empresas sediadas pertencer ao sector agrícola, em freguesias onde o peso do
sector primário é ainda relevante, representando cerca de 17 % da população empregada;
Concorda-se com as medidas de minimização e maximização propostas no EIA.

5.7. AGROSSISTEMAS
A caracterização do sector agrícola, foi desenvolvida ao nível das freguesias abrangidas pela futura área a
beneficiar e que são as seguintes: Selmes (concelho da Vidigueira) Baleizão, N a. Sra. das Neves, Sta. Ma.
da Feira, Santiago Maior, São Brissos e São Matias (concelho de Beja), com base na informação recolhida
no levantamento de campo efectuado, disponibilizada pelo INE e por bibliografia de âmbito agroeconómico, nomeadamente o “Estudo de Avaliação de Impacte Sócio-Económico da Componente

Hidroagrícola do Alqueva” (AGROGES-2004) e o “Estudo do Impacto sobre as Explorações Agrícolas da
Nova Concepção de Rega do Alqueva” (AGROGES-2005).
Na área abrangida pelas freguesias referidas existem cerca de 556 explorações agrícolas, com uma área
média de cerca de 73 ha e um número médio de blocos de 3 a 4. A ocupação cultural mais relevante
incide sobretudo nos cereais para grão, culturas industriais, olival e culturas forrageiras; com
predominância da forma de exploração por conta própria e de exploração do tipo familiar.
Na área dos Blocos de Rega de S. Matias coexiste a grande propriedade e a pequena propriedade,
verificando-se um predomínio do número de prédios com área inferior a 1 ha, mas uma maior relevância,
em termos de área, dos prédios com áreas entre os 100 e os 400 ha. Na pequena propriedade predomina
o olival e as hortícolas regadas, a partir de poços, e os cereais de pragana, enquanto que na grande
propriedade predomina o olival intensivo, a vinha, o milho e a cultura arvense de sequeiro. Tem-se
constatado um aumento da área de regadio, em que as principais tecnologias de rega utilizadas são o
sistema de rega gota-a-gota e o center pivot, com origem de água em barragens e charcas, localizadas
em linhas de água. As espécies pecuárias com maior número de explorações são a avícola no concelho de
Beja e a ovina no de Vidigueira. Os números médios de equipamentos por exploração apresentam os
seguintes valores: tractores 1,6 a 2%; pulverizadores 1,1% e semeadores 1,4%.
Verifica-se que em relação ao tecido empresarial agrícola o indicador de envelhecimento é inferior ao do
Alentejo, mas bastante superior à média do Continente, o que demonstra uma idade avançada da
estrutura empresarial agrícola da região. A qualificação é ligeiramente superior aos valores apresentados
para a região do Alentejo e para o Continente. Em relação à pluriactividade, os produtores agrícolas das
freguesias abrangidas estão bastante mais dependentes da actividade agrícola do que na região do
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Alentejo e Continente e o plurirrendimento é inferior para os produtores da zona beneficiada,
comparativamente aos produtores do Alentejo e Continente.
A maior parte dos produtores individuais são do sexo masculino e concentram-se no escalão etário de
65 anos ou mais, o que evidencia o envelhecimento da população agrícola; relativamente ao nível de
instrução do produtor agrícola verifica-se um predomínio dos graus de escolaridade mais baixos; a grande
maioria dos produtores ocupa mais de metade do seu tempo em actividades externas.
Em relação a este factor ambiental, os impactes negativos decorrerão maioritariamente na fase de
construção, com a perda de rendimento na exploração agrícola e que serão resultantes da:
afectação/diminuição da área agrícola, como consequência da frente de obra para a
construção das infra-estruturas e a instalação de estaleiros, que se considera pouco
significativo por ser pontual, localizado e reversível;
danificação/destruição das culturas, como consequência da circulação de máquinas e
viaturas afectas à obra e levantamento de poeiras, que se considera pouco significativo por
ser pontual, localizado e reversível;
diminuição da área da exploração agrícola, como consequência das expropriações, que se
considera pouco significativo devido a ser uma zona de média/grande propriedade.
Refere-se que estes impactes serão mitigados com a aplicação do SGA na fase construção.
Na fase de exploração, ocorrerá como impacte negativo a constituição duma faixa, na zona das condutas,
com restrições às culturas arbóreas, que embora seja permanente, será pouco significativo tendo em
conta a pequena área afectada face à área de projecto e à tipologia de exploração agrícola de
média/grande dimensão.
Os impactes positivos neste factor ambiental decorrerão essencialmente na fase de exploração, com a
beneficiação hídrica das propriedades, conferindo a possibilidade da reconversão das culturas de sequeiro
para culturas de regadio, a uma intensificação da actividade agrícola, com aumento da produtividade e da
rentabilidade das explorações agrícolas, o recurso a tecnologias de produção mais desenvolvidas e a
diferentes práticas agrícolas o que levará ao aumento do rendimento dos produtores e do Valor Agrícola
Bruto (VAB) das explorações agrícolas, ao aumento da competitividade das explorações agrícolas, à
dinamização do mercado agrícola de alguns produtos, ao incremento do emprego agrícola e à melhoria
da mais-valia da propriedade rústica e consequente aumento do valor do terreno rústico, impactes estes
que serão muito significativos.

Em síntese, embora durante a fase de construção se gerem impactes negativos sobre as explorações
agrícolas, estes serão pouco significativos por serem temporários, locais e reversíveis. É, no entanto, na
fase de exploração com a garantia do abastecimento de água aos futuros blocos de rega, que se gerarão
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impactes positivos nos agrossistemas, muito significativos e de carácter duradouro, que justificam
plenamente o projecto, pois serão criadas as condições fundamentais para o pleno aproveitamento do
potencial agrícola das terras.

5.8. PAISAGEM
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada com base na identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Segundo Cancela d'Abreu et al. (2004), a
paisagem desta área inclui-se na Unidade 110 – Terras Fortes do Baixo Alentejo , integrada no Grupo de
Unidades S – Baixo Alentejo.
Esta é uma paisagem essencialmente plana, ou de relevo ondulado, atravessada por cursos de água de
regime torrencial. Destaca-se, nesta unidade, a presença dos Barros de Beja, ocupados quase
exclusivamente por culturas arvenses de sequeiro. Gradualmente, as culturas de regadio têm vindo a
ganhar terreno, destacando-se as culturas de girassol e os olivais, estes últimos resultando
frequentemente da intensificação por adensamento de olivais mais antigos. A presença de montado de
azinho, por vezes com matos no sobcoberto, é também de realçar. O povoamento é concentrado,
rodeado por mosaico de policultura, constituindo elementos de contraste por oposição aos campos
abertos envolventes.
No contexto do projecto em análise, foram definidas no EIA as seguintes Sub-unidades de paisagem,
atendendo às suas características principais e aos diferentes graus de susceptibilidade às alterações
previstas pela implementação do projecto:
Culturas Anuais: unidade caracterizada por planícies relativamente extensas, com
considerável alcance visual, homogéneas e pouco compartimentadas; é constituída por áreas
agrícolas com culturas anuais de sequeiro e de regadio, por vezes com azinheira ou sobreiro
dispersos, com manchas de montado de reduzida dimensão. Esta unidade é bastante
uniforme, com coberto vegetal predominantemente de baixo porte, que propicia uma grande
abertura de vistas. As áreas regadas constituem elementos adicionais de diversidade cénica
da paisagem, quer pelas diferentes culturas, quer pela variabilidade cromática que conferem
ao espaço nos períodos secos, em áreas dominadas por culturas anuais de sequeiro;
Olivais de Regadio: esta unidade é constituída por áreas ocupadas por olivais regados de
exploração intensiva. Estes olivais diferem dos tradicionais pelo menor porte das árvores,
pela maior densidade de plantação e pela ausência de sobcoberto. A continuidade e o
alinhamento das oliveiras conferem uma particular textura à paisagem, que se nota ser
resultante de plantações com diferentes idades de instalação nas várias parcelas de terreno
adjacentes;
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Outras Culturas Permanentes: esta unidade é constituída por áreas agrícolas com culturas
permanentes, essencialmente olivais de sequeiro, mas também pomares e vinhas. Os olivais
ocupam quase na totalidade esta Unidade de paisagem, que difere da anterior pelo porte
superior das oliveiras e pelo compasso de plantação mais aberto. Quanto aos pomares,
encontram-se essencialmente na periferia dos montes, enquanto a vinha se concentra, na
área em estudo, em duas parcelas de maior dimensão. Nesta unidade estão presentes
elementos permanentes que integram os espaços agrícolas e que conferem à paisagem uma
certa imutabilidade e uma imagem ordenada e constante. Há uma certa geometrização da
paisagem através da presença de elementos lineares;
Montado: esta é uma unidade que surge sobretudo na envolvente da área a beneficiar com a
implementação do Circuito Hidráulico de S. Matias. O montado de sobro e azinho está
fortemente associado às imagens das extensas paisagens alentejanas, onde as árvores se
destacam, singulares ou em povoamentos pouco densos. O valor paisagístico e a riqueza
biológica dos ecossistemas de montado são elevados. Na área de estudo verifica-se que a
vegetação do sobcoberto das azinheiras é pobre em elementos arbustivos, resumindo-se a
espécies herbáceas de curto ciclo de vida, características de prados e pastagens;
Galeria ripícola: esta unidade de paisagem engloba as linhas de água com vegetação ripícola,
que constituem importantes elementos de diversidade e de estruturação da paisagem,
particularmente por se tratarem de áreas agrícolas no meio das quais as galerias ripícolas
marcam a diferença em termos visuais, quer pelo carácter diferenciado da vegetação
arbustiva e herbácea, quer pelo porte esguio e alto das árvores que acompanham as linhas
de água. Assim, as linhas de água marginadas por vegetação ripícola asseguram a
compartimentação desta paisagem, introduzindo, pelas espécies vegetais que a compõem,
pela alteração de cor e opacidade ao longo do ano e pelo imaginário de frescura que lhes
está associado, um valor acrescido na paisagem onde se inserem; estas estruturas conferem
ao campo uma efectiva diversidade e efeito de corte na relativa monotonia da peneplanície.
Esta Unidade de Paisagem é pouco representativa na área de estudo, encontrando-se
principalmente no limite Norte da área a beneficiar, ao longo da ribeira de Odearce;
Construída: esta unidade inclui todas as situações em que se destaca a artificialização da
paisagem, integrando os aglomerados urbanos, os montes e as restantes áreas
artificializadas ou construídas presentes na zona estudada. Destaca-se na paisagem a
povoação de S. Matias, onde é evidente o casario caiado arrumado ao longo de ruas
geometricamente alinhadas. Destaca-se ainda, a sul da área de estudo, a cidade de Beja,
capital de distrito. As restantes áreas sociais são montes isolados, de cariz rural muito
vincado, sendo aqui também evidente o casario caiado.
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A análise da Paisagem compreende uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. O EIA estuda estes parâmetros com
base nas Sub-unidades anteriormente definidas, assumindo-os uniformes dentro de cada unidade
considerada. Em síntese, relativamente às unidades de paisagem consideradas, pode concluir-se o
seguinte:
Culturas Anuais - a estrutura espacial aberta desta unidade de paisagem, associada ao seu
baixo contraste cromático, confere-lhe uma sensibilidade paisagística média. Pelas suas
características, quaisquer elementos verticais construídos irão certamente destacar-se na
matriz da paisagem. Apresenta qualidade paisagística média, capacidade de absorção visual
média e sensibilidade paisagística média;
Olivais de Regadio - a paisagem associada aos olivais regados de exploração intensiva é
homogénea e monótona, com alguma acessibilidade resultante da construção de novos
caminhos de acesso ao olival e da introdução de elementos na paisagem relacionados com o
sistema de rega, não apresentando acentuadas variações cromáticas ao longo do ano
comparativamente com outras unidades de paisagem, resultando numa qualidade
paisagística baixa, capacidade de absorção visual média e sensibilidade paisagística baixa a
média;
Outras Culturas Permanentes – no que respeita aos olivais extensivos, esta paisagem difere
da anterior pelas diferentes idades e compassos de plantação dos olivais, bem como a
presença de outras culturas que introduzem frequentes variações na paisagem. Refere-se
ainda que as parcelas de vinha contrastam com o referido anteriormente pelo facto de o seu
ciclo anual apresentar uma forte variação cromática, e manter o verde da folhagem durante
todo o verão, passando depois a vermelhos e castanhos no Outono e desaparecendo
durante o Inverno. Esta unidade apresenta qualidade paisagística média, capacidade de
absorção visual média e sensibilidade paisagística média;
Montado - os montados existentes quer na área de estudo do Circuito Hidráulico de S. Matias
quer na sua envolvente não são em geral muito densos e têm associado um conjunto
diversificado de utilizações do sobcoberto – cereais, pastagens ou leguminosas. Trata-se de
zonas de relativo ensombramento e mais fechadas em relação às áreas com culturas anuais
(onde as azinheiras ocorrem muito dispersas), que contrastam com a paisagem envolvente
de campos abertos e transmitem sensações de calma e tranquilidade. Esta unidade
apresenta qualidade paisagística elevada, capacidade de absorção visual baixa e
sensibilidade paisagística elevada;
Galeria Ripícola – A principal linha de água incluída nesta unidade (ribeira de Odearce) é a
única que apresenta vegetação ripícola bem estruturada. Trata-se de uma unidade que se
destaca facilmente na matriz da paisagem pela presença do estrato arbóreo, com elementos
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verticais de grande dimensão, que formam estruturas lineares. Esta unidade apresenta
qualidade paisagística elevada, capacidade de absorção visual baixa e sensibilidade
paisagística elevada;
Construída – esta é uma unidade de paisagem com incidência visual média já os edifícios
(que na generalidade não se desenvolvem em altura) têm algum destaque na paisagem. Em
virtude do exposto, trata-se de uma unidade de paisagem com média qualidade cénica e
média capacidade de absorção visual, logo com média sensibilidade paisagística e visual.
Em resultado da análise efectuada pode-se concluir que todas unidades de paisagem presentes, com
excepção das áreas de Montado e de Galeria Ripícola, apresentam média sensibilidade paisagística pois,
apesar de serem muito expostas, são paisagens humanizadas, com baixa riqueza cromática. Se por um
lado são sensíveis por se tratarem de paisagens monótonas com um índice de exposição alto, o seu valor
paisagístico não é elevado por serem zonas já muito intervencionadas, ainda que encerrem valores
naturais importantes. A Unidade de Montado contrasta com a paisagem envolvente, garantindo a
manutenção do carácter da paisagem, correspondendo a uma exploração extensiva, racional e
sustentável dos recursos presentes, conferindo-lhe uma elevada sensibilidade paisagística.
Em termos de impactes, o projecto em análise acarreta alterações directas e indirectas que se traduzem
em impactes mais ou menos significativos ao nível da paisagem, pela alteração expectável do padrão da
actividade agrícola resultante da implementação sistemática do regadio. Assim, os impactes identificados
são os seguintes:
Fase de construção
Durante a fase de construção das várias infra-estruturas e a exploração das manchas de
empréstimo geram-se impactes: ao nível da componente biofísica da paisagem, uma vez que
originam sempre movimentações de terras e consequente alteração da morfologia original do
terreno, assim como a destruição da vegetação; e ao nível da componente cénica da paisagem,
pela desordem visual na zona de implantação do projecto, que se repercutirá na envolvente ao
mesmo, decorrente da presença de áreas de armazenamento temporário de materiais resultantes
das escavações e outros materiais inertes, da emissão de poeiras, da constante circulação e
movimentação de veículos e maquinaria pesada e da presença da zona de estaleiro.
Estaleiros, instalação e actividade: A instalação e actividade dos estaleiros determinam uma
alteração temporária da paisagem no local de instalação destas infra-estruturas de apoio. A
circulação de maquinaria pesada para transporte de materiais e equipamentos e para
execução de escavações, terraplanagens e armazenamento temporário de materiais geram
uma desordem visual na zona de implantação do projecto, assim como emissão de poeiras,
o que transmite uma perda geral de identidade estética do local. Impacte negativo, directo,
temporário, certo, local, imediato, reversível, magnitude média e significativo.
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Desmatação e decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas: a
área a desmatar corresponde à totalidade da área a afectar às infra-estruturas a criar. A
eliminação do coberto vegetal, provoca alterações marcantes na paisagem, expõe os
terrenos à erosão e será tanto mais drástica quanto mais visível e maior qualidade visual
possuir o local a desmatar. Esta acção terá um impacte negativo, directo, temporário ou
permanente, certo, local, imediato; e dependendo da sua localização, os impactes serão
reversíveis ou irreversíveis, de magnitude reduzida a média e pouco significativos a muito
significativos (no caso de serem afectados exemplares de porte arbóreo).
Movimentação de terras: o impacte resultante deste tipo de acções, pela extensão elevada
de áreas a intervencionar e pelas próprias características das obras, resultará num impacte
negativo, directo, temporário, certo, local, imediato, reversível, de magnitude média, e
significativo.
Execução das condutas do circuito hidráulico e órgãos associados: A execução das
condutas implicará a alteração da paisagem ao longo de corredores de largura variável mas
com expressão muito localizada na paisagem. Afectará cerca de 1 km linear de Montado.
Assim, o impacte desta acção será negativo, directo, certo, local, imediato, temporário e
parcialmente reversível, de magnitude média e significativo.
Execução das Estações Elevatórias de S. Matias e dos Almendas e órgãos anexos: Apesar
da alteração do uso do solo não ser significativa, esperam-se impactes cénicos decorrentes
da construção em altura do edificado. O impacte decorrente desta acção será negativo,
directo, certo, local, imediato, permanente, irreversível, de reduzida magnitude e pouco
significativo.
Execução do Reservatório da Cegonha e órgãos anexos: A construção do reservatório
determinará uma alteração da topografia local, num local de cota elevada e com
considerável exposição visual; apesar de a sensibilidade da paisagem nesta área ser média,
considera-se que o projecto, pelas suas características e desenvolvimento horizontal,
facilita a sua integração. Assim, o impacte desta acção será negativo, directo, certo, local,
imediato, permanente, irreversível, magnitude média e pouco significativo.
Rede viária. Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes: nos locais
onde se irá proceder unicamente à beneficiação da rede viária não se esperam impactes na
paisagem, uma vez que não haverá lugar a alterações de fundo no uso do solo ou nas
condições visuais pré-existentes. Pode-se considerar que a abertura de novos caminhos irá
modificar a paisagem envolvente, com a introdução de novos elementos, que todavia não
são estranhos à mesma esperando-se nesses locais um impacte negativo, directo,
temporário, certo, local, imediato, permanente, irreversível, pouco significativo e de
magnitude reduzida.
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Rede de drenagem - reperfilamento de linhas de água: As intervenções de reperfilamento
na rede de drenagem poderão ter grande impacte sobre a paisagem local pela afectação
da vegetação ribeirinha e por este motivo têm maior importância no contexto local da
paisagem. Pelo facto da área de estudo não apresentar muitas linhas de água com galerias
ripícolas bem desenvolvidas e por as intervenções de reperfilamento estarem previstas
numa extensão reduzida de linha de água com galeria ripícola, prevê-se um impacte
negativo, directo, certo, permanente, local, imediato, reversível, de magnitude reduzida e
significativo.
Construção da Barragem dos Almeidas: a construção desta barragem e dos seus órgãos
anexos determinará a total alteração do uso actual do solo. Assim, no local de construção
da Barragem dos Almeidas as culturas anuais de sequeiro serão substituídas por um plano
de água. Nesta fase a alteração da qualidade da paisagem determina a afectação de uma
área com média sensibilidade paisagística, pelo que se prevê que o impacte gerado seja
negativo, directo, permanente, certo, local, imediato, irreversível, significativo e de
magnitude média.
Fase de exploração
Durante esta fase, os impactes previstos são os decorrentes da presença dos novos elementos
constituintes do projecto, nomeadamente a rede viária, o reservatório da Cegonha, as duas
estações elevatórias (S. Matias e Almeidas) e a Barragem dos Almeidas (e respectiva albufeira),
e, sobretudo, da conversão de áreas agrícolas de sequeiro em áreas de regadio. Assumindo como
concluídas, nesta fase, as obras e a eventual existência de operações de manutenção decorrente
das mesmas, apenas ocasionalmente surgirá a necessidade de utilização de maquinaria pesada,
de transporte de materiais de grande dimensão, ou de realizar operações que determinem
alterações na paisagem. Com base nestes pressupostos, a análise do impacte sobre a paisagem
de cada elemento componente do sistema, em fase de exploração, classifica-se do seguinte
modo:
Presença das estações elevatórias: terá impactes negativos e directos sobre a visualização
da paisagem, relacionados com a sua volumetria. Trata-se de infra-estruturas com alguma
dimensão, localizadas em zonas expostas. Os impactes serão negativos, directos,
permanentes, certos, locais, a médio-longo prazo, reversível, pouco significativo e de
magnitude reduzida;
Presença do reservatório da Cegonha: pelo facto de se encontrar num local mais elevado e
pelas suas características volumétricas, apresenta uma bacia de visualização mais extensa
do que as restantes infra-estruturas, prevendo-se que seja visível a partir dos quadrantes
este e sul num raio de cerca de 5 km. Os impactes serão negativos, directos, permanentes,
certos, locais, a médio-longo prazo, reversível, pouco significativo e de magnitude média;
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Presença da Barragem dos Almeidas e respectiva albufeira: esta acção traduz-se na
substituição do actual uso do solo por um plano de água sujeito a variações de nível, o que
determina uma alteração radical da paisagem, cujo impacte cénico é significativo. Acresce
a presença permanente do corpo da barragem, que se constitui como uma intrusão visual
pelo seu carácter artificial, reforçado pelos restantes órgãos, como o descarregador de
cheias e a tomada de água, bem como os acessos adjacentes. No entanto, tendo em conta
que a presença de água é habitualmente muito valorizada, estima-se que o impacte desta
acção, apesar de negativo, seja atenuado por este factor, podendo até potenciar ao nível
da região o surgimento de dinâmicas favoráveis à paisagem e valorizadoras desta. Desta
forma, este impacte é classificado como negativo, directo, certo, local, a longo prazo,
permanente, irreversível, de média magnitude e pouco significativo;
Conversão de áreas agrícolas de sequeiro em áreas de regadio: nas áreas que serão
futuramente abrangidas pela rede de rega predominam os usos agrícolas de sequeiro, que
serão previsivelmente convertidos em regadio. Esta alteração traduz uma tendência
evolutiva recente da Paisagem alentejana: a conversão dos sistemas agrícolas tradicionais
de sequeiro em sistemas intensivos de regadio. Tal conversão irá gerar uma previsível
perda de diversidade biofísica associada a uma maior uniformização da paisagem, que terá
igualmente reflexos ao nível visual com a criação de uma paisagem mais pobre do que a
actualmente existente. Considera-se assim que será expectável um impacte negativo,
directo, permanente, certo, regional, imediato, reversível, significativo, e de magnitude
elevada;
Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem: a rede de drenagem
encontra-se em fase de recuperação e consolidação, na sequência da aplicação das
medidas propostas no Projecto de Recuperação Biofísica e Paisagística das Linhas de Água.
Assim, esta acção terá um impacte positivo, directo, provável, local, médio prazo,
permanente, reversível, média magnitude e significativo;
Presença, utilização e manutenção da rede viária: a presença e utilização da rede viária
inserir-se-á, com o passar do tempo, na dinâmica da paisagem pelo que, nesta fase, os
caminhos novos e os beneficiados passarão a fazer parte da mesma. Deste modo, o
impacte desta acção poderá ser considerado nulo.
No que concerne aos impactes cumulativos, na fase de construção prevê-se a ocorrência de impactes
cumulativos negativos ao nível da paisagem, pelo facto de estarem a decorrer várias obras em
simultâneo, gerando-se um aumento da desordem visual da paisagem da região. A implementação de
outros Blocos de Rega na envolvente à área do projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias determina o
aparecimento de alterações na paisagem idênticas às descritas na avaliação de impactes do projecto em
estudo, dado que são projectos da mesma natureza. Esta transformação determina o aparecimento de
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impactes negativos, directos, permanentes, certos, regionais, a médio e longo prazo, significativos e de
magnitude média a elevada.
Na fase de exploração, a implementação dos diversos circuitos hidráulicos para regadio irá reflectir-se
numa transformação da imagem tradicional da paisagem, com impactes visuais negativos, que podem
variar no seu grau de significância, devido à grande extensão de culturas anuais de sequeiro que serão
reconvertidas para regadio, sendo esta cumulativa pela expectável implementação nas restantes áreas
envolventes. Considera-se que os impactes cumulativos sobre a paisagem resultantes da implementação
dos vários blocos de rega serão negativos, directos, permanentes, certos, regionais a médio longo prazo,
significativos, e de magnitude média a elevada.
As medidas minimizadoras preconizadas no EIA para minimização dos impactes ambientais decorrentes
da implementação do projecto em análise, no que respeita ao factor ambiental Paisagem, constituem
uma selecção das medidas gerais listadas no SGA, com pequenas adições. As medidas que constam no
EIA com relação com o factor Paisagem são as seguintes:
Fase de construção
Medidas 3 (Medida FO 4 do SGA), 5 (FO 7), 6 (FO 8), 10 (FO 14), 11 (FO 15), 12 (FO 17), 15 (FO
21), 16 (FO 22), 17 (FO 27), 18 (FO 23), 19 (FO 30), 23 (FO 29), 36 (MT 1), 38 (MT 3), 39 (MT
4), 43 (MT 8), 62, 63 (RAO 2), 64 (RAO 4), 65 (RAO 5) e 66 (RAO 6).
A concretização das medidas 10, 62 e 64 é de particular relevância, uma vez que garante a
integração

paisagística

e

a

recuperação

paisagística

e

biofísica

das

áreas

afectadas

temporariamente.
A recuperação das margens dos troços na extensão onde venham a ocorrer perturbações
decorrentes da obra deve procurar adoptar de soluções de engenharia natural associadas à
plantação de espécies características da galeria ripícola local e em respeito pelas formações
vegetais atravessadas.
Fase de exploração
Medidas 94 e 95: Manutenção periódica da rede de drenagem, por forma a garantir
simultaneamente a conservação da vegetação ribeirinha existente e o escoamento da água,
mantendo sempre uma limpeza selectiva conforme o previsto para a fase de construção.
Manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem e caminhos.
O Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada, o Projecto de
Recuperação Biofísica e Paisagística das Linhas de Água e os Projectos de Enquadramento
Paisagístico das Estações Elevatórias deverão incluir um Plano de Manutenção, detalhando os
procedimentos a implementar e com a calendarização para o conjunto de operações básicas de
manutenção do revestimento vegetal que o mesmo deve observar - regas periódicas,
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fertilizações, ressementeiras, retanchas/substituição, limpezas e cortes de vegetação – para o
período de garantia pós-construção do Projecto, e na fase de exploração, de forma a garantir
uma correcta instalação e desenvolvimento eficaz da vegetação proposta, e a constituir um
documento de referência.

5.9. PATRIMÓNIO
O EIA efectuou a descrição do factor ambiental Património, nas vertentes Arqueológica, Arquitectónica e
Etnográfica, existente na área de implantação do Projecto. A metodologia para a caracterização do factor
procurou dar resposta na generalidade ao que se encontra definido para projectos respeitantes ao EFMA,
tendo sido efectuada pesquisa documental, trabalho de campo de prospecção arqueológica e
reconhecimento de elementos construídos de interesse arquitectónico e etnográfico, bem como a
sistematização e registo sob a forma de inventário.
Os trabalhos de campo desenvolveram-se em dois momentos, de acordo com a evolução do Projecto, e
envolveram a prospecção da rede de adução primária, a rede de rega secundária, a rede de drenagem, a
rede viária, a área das estações elevatórias, do reservatório da Cegonha e da barragem dos Almeidas,
bem como de uma zona envolvente de 200 m para além da área de implementação do projecto, tendo-se
efectuado o reconhecimento/relocalização das ocorrências previamente identificadas situadas « na área de

Incidência Directa do Projecto e no Buffer de 200m», bem como se efectuou a prospecção de 25% da
área de rega a beneficiar pelo projecto.
No total foram inventariadas 272 ocorrências patrimoniais, correspondendo 92 a pré-existências
identificadas durante a fase inicial de pesquisa documental e na fase de elaboração do Aditamento de
Janeiro de 2011, e 180 a ocorrências inéditas identificadas durante os trabalhos de campo, que equivalem
a cerca do triplo das ocorrências identificadas nas várias fontes, o que denota a elevada densidade da
ocupação da área de estudo, bem como manifesta a execução de um bom trabalho de prospecção
arqueológica.
Refira-se que na área de estudo foram identificados dois imóveis classificados, Ermida de Santo André,
Monumento Nacional (n.º 5 do EIA), e o sítio designado como Área Arqueológica da Quinta de Suratesta,
Monumento Nacional (n.º 106 do EIA). Também se deve ressalvar as ocorrências constantes dos PDM de
Beja, Monte do Meio (n.º 117 do EIA), e da Vidigueira, Anta do Zambujal (n.º 54 do EIA) e Monte da
Cegonha (n.º 126 do EIA).
Relativamente às principais ocorrências patrimoniais detectadas na Área de Incidência (AI) do projecto,
destacam-se aquelas a que foi atribuído pelo EIA um valor patrimonial médio-elevado e elevado,
nomeadamente: n.º 105, Lagarinhos 1, edifício com eventuais estruturas romanas integradas; n.º 106,
Área Arqueológica da Quinta de Suratesta, MN, villa romana; n.º 112, Horta do Pombal, villa romana;
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n.º 117, Monte do Meio, villa romana; n.º 121, Monte da Mata Bodes 1, acampamento militar romano;
n.º 123, Romeirã 4, villa romana; n.º 126, Monte da Cegonha, villa romana; n.º 146, Monte dos Pombais
2, mancha de ocupação da Idade do Ferro e romana; n.º 156, Monte da Mata Bodes 2, eventual
sarcófago, contemporâneo (?); n.º 158, Monte da Mata Bodes 3, eventual sarcófago romano; n.º 189,
Monte do Álamo 3, villa romana, onde surgem matérias medievais e modernos; n.º 195, Barranco do
Álamo 2, mancha de ocupação de época romana; n.º 198, Monte da Polina 1, casal rústico romano;
n.º 220, Monte do Zambujal 1, mancha de ocupação com vestígios da pré-história antiga, do neocalcolítico, do período romano e medieval; n.º 222, Conjunto Rural do Monte do Zambujal, monte
contemporâneo; n.º 226, Barranco do Esfola, mancha de ocupação com eventuais vestígios da préhistória antiga, da Idade do Ferro, medievais, modernos e contemporâneos.
Os trabalhos desenvolvidos permitiram constatar que a área do Projecto apresenta uma elevada
densidade de ocorrências situadas cronologicamente na pré-história recente e na época romana, sendo
também muito frequentes estruturas contemporâneas relacionadas com as actividades agrícolas e a
pecuária.
Destaca ainda o EIA que os vestígios arqueológicos surgem associados aos principais cursos de água,
caso da Ribeira de Odearce e da Ribeira de S. Pedro, mencionando que identificou vestígios arqueológicos
em valas de plantação de olival intensivo, que indiciam a existência de sítios ocultos ou já destruídos por
essa prática. Refere também a existência de numerosos poços associados a galerias subterrâneas.
No que concerne à avaliação de impactes, o EIA considerou como actividades mais impactantes, a
construção e manutenção das redes de rega, regularização de leitos de drenagem, construção e
manutenção da rede viária, construção das estações elevatórias, reservatório e barragem, bem como
outras componentes de localização desconhecida nesta fase, como estaleiros e áreas de empréstimo e
depósito de terras.
Quantificou a magnitude dos impactes tendo em conta o grau de incidência e a proximidade da acção
impactante, e o valor patrimonial da ocorrência submetida a impacte. No entanto, considera-se ser mais
correcto designar-se esta avaliação qualitativa de impactes por significância, em vez de magnitude.
A Ermida de Santo André, Monumento Nacional (n.º 5 do EIA), encontra-se na área envolvente (buffer)
do projecto, não sendo por isso previsível a sua afectação.
Relativamente à Área Arqueológica da Quinta de Suratesta, Monumento Nacional (n.º 106 do EIA), tal
como se encontra delimitada no EIA, é provável a sua afectação pela intervenção de limpeza na rede de
drenagem. Deste modo, considera-se necessária e suficiente a realização de um rigoroso e sistemático
acompanhamento arqueológico durante a realização da intervenção na linha de água na imediata
proximidade deste elemento patrimonial.
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No que concerne à Anta do Zambujal (n.º 54 do EIA), ocorrência integrada no PDM da Vidigueira,
verifica-se que o mesmo encontra-se na área envolvente (buffer) do projecto, não sendo por isso
previsível a sua afectação.
Destacam-se alguns sítios que, dada a sua localização face às componentes de Projecto, sofrerão
eventuais impactes directos de significância média: n.º 112, Horta do Pombal (Monte dos Pombais), villa
romana; n.º 127A e 127C, Esfola, habitat romano; n.º 128, Poço das Presilhas, poço moderno,
contemporâneo; n.º 129, Monte do Arcos, villa romana, casal rústico moderno e contemporâneo; n.º 138,
Fonte da Abrunheira, fonte; n.º 141, Horta de Cima, casal rústico moderno e contemporâneo; n.º 143,
Caldeireiro, palheiro moderno e contemporâneo; n.º 144, Monte dos Pombais 3, materiais do período
romano; n.º 145, Monte dos Pombais 1, poço eventualmente de época romana; n.º 146, Monte dos
Pombais 2, mancha de ocupação da Idade do Ferro e romana; n.º 151, Poço 2 do Barranco do Azinhal,
poço contemporâneo; n.º 168, Poço 2 do Monte da Carocha, poço de cronologia indeterminada; n.º 197,
Monte da Polina, casal rústico contemporâneo; n.º 207, Poço 1 do Monte da Sardinheira, poço
contemporâneo; n.º 210, Monte da Cegonha 2, mancha de ocupação medieval; n.º 213, Poço 3 do Monte
da Jaca, poço contemporâneo; n.º 221, Poço do Monte do Zambujal 1, poço moderno ou contemporâneo;
n.º 231, Poço do Monte do Sertão, poço contemporâneo; n.º 232, Monte do Sertão 4, achados isolados
eventualmente romanos.
Sofrerão eventuais impactes directos de significância elevada: n.º 173, Herdade dos Almeidas 5, via
calcetada de cronologia indeterminada; n.º 176, Poço 1 da Herdade dos Almeidas, poço e tanque
contemporâneos; n.º 177, Ponte da Herdade dos Almeidas, ponte moderna ou contemporânea.
Relativamente às medidas gerais preconizadas pelo EIA para a fase de construção, para além da
integração na Carta de Condicionantes das ocorrências patrimoniais, encontra-se previsto o respectivo
acompanhamento arqueológico.
Nas medidas específicas encontra-se previsto o eventual ajuste do projecto (rede secundária de rega)
para a ocorrência n.º 112, bem como a prospecção de várias das ocorrências: n.º 254, Horta do Cano,

villa romana; n.º 256, Herdade da Figueirinha 1, vestígios de superfície modernos; n.º 260, Monte dos
Arcos 4, mancha de ocupação pré-história antiga; n.º 263, Montinho da Horta, villa romana.
Dada a distância das ocorrências face às infra-estruturas de projecto, considera-se que na fase prévia à
obra dever-se-á reavaliar as medidas preconizadas para as seguintes ocorrências, nomeadamente a
necessidade de serem executadas sondagens de diagnóstico e a sua natureza (manuais ou mecânicas):
n.º 57, Quinta de Britos 1, mancha de ocupação, do período romano a moderno a 0 m da rede de
drenagem; n.º 118, Mata Bodes 2, villa romana, a 3m da rede de drenagem; n.º 144, Monte dos Pombais
3, vestígios indeterminados, romano, a 4 m da rede de rega; n.º 146, Monte dos Pombais 2, mancha de
ocupação da Idade do Ferro e romana, a 0 m da rede de rega; n.º 189, Monte do Álamo 3, eventual villa
romana, a 7 m da rede de drenagem.
Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

56

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

Encontra-se prevista a execução de sondagens mecânicas nas ocorrências n. os 109, 117, 126, 127 (127,
127 A e C), 129, 163, 172 e 232, bem como de sondagens manuais nas ocorrências n.

os

123 e 124 e a

escavação integral das ocorrências n.º 112, 146 e 210.
Relativamente às ocorrências etnográficas, encontra-se previsto o registo documental das n. os 52, 81, 82,
128, 138, 141, 143, 145, 151, 155, 156, 168, 176, 183, 184, 197, 207, 213, 221e 231.
No caso das medidas para as ocorrências n.º 166, Monte da Carocha 1, calçada, n.º 173, Herdade dos
Almeidas 5, via, e n.º 177, Ponte da Herdade dos Almeidas, para as quais o EIA considera que se deverá
efectuar o seu registo, este deverá envolver a elaboração de memória descritiva, levantamento
topográfico, registo gráfico e fotográfico, devendo-se procurar recolher informação que permita
determinar a cronologia da via e da calçada, devendo-se, se necessário, efectuar sondagens manuais de
diagnóstico.
Em síntese, e dado o número e valor das ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência
deste Projecto, considera-se que a maioria dos impactes será produzida sobretudo na fase de construção,
e que os mesmos serão na sua maioria pouco significativos, tendo-se no entanto identificado vários
impactes significativos ou potencialmente significativos.
Para a fase de exploração, verifica-se que as actividades decorrentes da realização do regadio poderão vir
a introduzir impactes significativos ou muito significativos nas ocorrências já identificadas no EIA.
Relativamente às medidas de minimização propostas, as mesmas são na generalidade adequadas,
carecendo de alguns ajustes no que concerne à sua redacção e faseamento.
Deste modo, considera-se que do ponto de vista patrimonial não existem inconvenientes à
implementação do projecto, desde que sejam adoptadas e cumpridas as medidas de minimização
discriminadas no presente no parecer.

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS
As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efectuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspectos, dos quais se destacam:
A Autoridade Florestal Nacional (AFN) emitindo parecer favorável sobre o projecto,
condicionado ao cumprimento de vários aspectos enunciados:
Necessidade de a escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de material e
todas as outras infra-estruturas de apoio à obra ser feita de forma a assegurar, o mais
possível, a preservação de áreas com ocupação florestal;
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Recomenda que a recuperação das áreas florestais afectadas pela construção do projecto, e
susceptíveis de serem restabelecidas, seja realizada com recurso à reflorestação com
espécies indicadas no Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Baixo Alentejo (D.R.
n.º 18/2006, de 20 de Outubro);
Necessidade de ser tida em conta a legislação relativa a medidas e acções a desenvolver no
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, no que diz respeito à
protecção e segurança das pessoas e bens contra incêndios florestais;
A Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP-Alentejo) considera que
apesar da afectação de 44 ha, somente 35 ha são solos da RAN. Apenas 4 ha, correspondentes
ao enterramento de condutas, terão um tratamento reversível. Todavia considera que este
impacte será altamente compensado pela valorização agrícola dos 5 805 ha dos 4 blocos de rega
a beneficiar;
O Instituto Geográfico Português (IGP) comunica que o projecto em causa não constitui
impedimento para as actividades desenvolvidas pelo IGP, informando que, segundo a legislação
em vigor, "(…) todas as infra-estruturas a implantar terão de estar a mais de 15 m dos vértices

geodésicos em causa e não poderão obstruir as visibilidade das direcções constantes das
respectivas minutas de triangulação "; refere ainda que "(…) a destruição, no todo ou em parte,
ou a inutilização de um marco geodésico pode ser configurado crime enquadrável no artigo 213º
do Código Penal";
A ANA Aeroportos de Portugal refere nada ter a acrescentar, uma vez que constata estarem
contempladas as condicionantes aeronáuticas civis interiormente indicadas na carta que remeteu
no âmbito da elaboração do EIA;
A Electricidade de Portugal (EDP) – Gestão da Produção de Energia, informa que não
existem interferências com as instalações em exploração ou em construção, detidas pela EDP
Produção na área de influência de Alqueva/Pedrógão.
Sublinha no entanto que "(…) devem ser respeitados os limites de retirada de água na Albufeira

de Pedrógão, de acordo com o contracto de exploração das Centrais Hidroeléctricas de Alqueva e
Pedrógão e de Sub-Concessão do Domínio Hídrico estabelecido entre a EDIA e a EDP Produção ";
A Rede Ferroviária Nacional (REFER, E.P.E.) identifica a intersecção do projecto com a rede
de caminho-de-ferro, designadamente a Linha do Alentejo, e a existência de um assentamento
paralelo ao caminho-de-ferro de uma conduta

da rede secundária de rega (entre,

aproximadamente, os km 147+000 e 147+850). Comunica que estas informações tinham já
anteriormente sido transmitidas no âmbito da elaboração do EIA, referindo mais alguns aspectos
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adicionais que considera que deverão ser cumpridos ao nível das soluções a desenvolver e da
análise do projecto por parte da REFER;
A Estradas de Portugal (EP) referindo que genericamente nada tem a obstar ao presente
projecto, refere que:
O perímetro de rega de S. Matias é atravessado pelo IP2 e pelo IP8, ambos definidos no PRN
2000 (Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho) e pela EN 121 que não está classificada no
PRN, encontrando-se sob a tutela da EP. Qualquer intervenção que se pretenda efectuar na
zona da estrada ou da sua vizinhança carece de licenciamento por parte da EP, pelo que os
elementos de projecto correspondentes a todas as intervenções devem ser submetidos à EP
para aprovação previamente à respectiva implementação;
Deverá ser submetido à aprovação da EP o projecto referente ao caminho CA1;
Relativamente aos projectos desenvolvidos ou em curso na área do perímetro de rega, esta
entidade refere que "Na área de influência do ["Circuito Hidráulico de São Matias"] está em

desenvolvimento o projecto de beneficiação do Lanço G (IP" – S. Manços/Beja) e concluído o
projecto de execução do Lanço C (IP8 – Figueira de Cavaleiros/Beja (Nó de Brisso) (…).
Embora aparentemente sem interferência directa com a área afecta ao perímetro de rega,
refere-se ainda o projecto da Variante a S. Matias (…) que se desenvolve junto ao respectivo
limite poente."
Encontra-se a decorrer a fase de verificação da conformidade com a DIA do " (…) projecto de

execução do referido Lanço C, cujo traçado também é abrangido pela área proposta para o
perímetro de rega [de S. Matias]".
Em 9/2/2011 foi emitida DIA favorável condicionada sobre o Estudo Prévio do "IP8 – Beja (Nó
de Brissos)/Baleizão e IP2 – Variante Poente de Beja", na sequência da qual serão publicadas
em Diário da República as soluções aprovadas "(…) para efeitos de estabelecimento de uma

zona de protecção non aedificandi de 400 m centrada no eixo e de 1300 m de diâmetro em
torno dos Nós para desenvolvimento do Projecto de Execução, a qual se manterá até à
publicação da declaração de utilidade pública dos terrenos e da respectiva Planta Parcelar
(…)".
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Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os
seguintes comentários:
Deverão ser atendidos os aspectos referidos pela AFN.
Acresce ainda referir que, na área abrangida pelo projecto, não existem áreas florestais, sendo o
montado de sobro uma área agro-silvo-pastoril;
Na sequência do mencionado pela REFER, considera-se que deverá ser efectuada a
compatibilização do projecto com as infra-estruturas da Rede Ferroviária Nacional (RFN),
devendo essa compatibilização ser objecto de respectiva aprovação pela REFER;
Na sequência do referido pela EP, considera-se que:
As eventuais intervenções na rede viária (ou na sua área de protecção) sob a
responsabilidade da EP deverão ser objecto de aprovação por parte desta entidade;
Uma vez que o IP2 e o IP8 estão definidos no PRN2000 e dado que o Circuito Hidráulico
de S. Matias integra o EFMA, considerado de interesse nacional (o Decreto-Lei n.º 33/95,
de 11 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2007 de 22 de Fevereiro), deverá
ser efectuada a compatibilização do projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias com as
infra-estruturas da EP que atravessam a área do projecto, designadamente o IP2, o IP8 e
a EN 121;
Deverá ser submetido à aprovação da EP o projecto referente à ligação do caminho CA1,
dentro da sua área de jurisdição.

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Dado que o projecto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a consulta pública, nos termos do seu
artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 25 dias úteis, de 10 de Fevereiro até 16 de Março de 2011.
Durante o período de consulta pública não foi recebido qualquer parecer.

8. CONCLUSÃO
O presente projecto está integrado no subsistema de Pedrógão, o qual, por sua vez, é um dos três
subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva (EFMA).
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O projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias, tendo como principal origem de água uma Estação
Elevatória localizada a jusante da Barragem de São Pedro (barragem esta que não faz parte do presente
projecto), consiste num conjunto de infra-estruturas hidráulicas que têm por objectivo a bombagem, o
transporte e o armazenamento de água para possibilitar a beneficiação com regadio dos blocos de rega
incluídos no Projecto, abrangendo uma área de 5 805 ha, assim como a melhoria das condições de
produtividade e exploração da área agrícola a beneficiar.
O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a
Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado Circuito
Hidráulico de São Matias. O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de Fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 42/2007 de 22 de Fevereiro, é considerado de interesse nacional, tendo como um
dos principais objectivos a beneficiação com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agrícola do
Alentejo, utilizando para tal a água armazenada na albufeira de Alqueva, sendo que a barragem de
Pedrógão funciona em “contra embalse” da barragem do Alqueva. Deste modo, a construção do Circuito
Hidráulico de São Matias em causa contribui para atingir esses objectivos.
A concretização do projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias contribui para atingir um dos principais
objectivos do EFMA: utilizar a água armazenada na albufeira de Alqueva para regar alguns dos solos com
melhor capacidade agrícola do Alentejo, permitindo a conversão do regime cultural praticado (de sequeiro
para regadio).
O projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias localiza-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana (na
margem direita do rio Guadiana), no distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Vidigueira (freguesia
de Selmes) e de Beja (freguesias de Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Santa Maria da Feira, Santiago
Maior, São Brissos e São Matias).
O Projecto abrange infra-estruturas da rede primária e da rede secundária. As infra-estruturas da rede
primária têm início na Estação Elevatória de S. Matias que permitirá a elevação da água (desde a
albufeira de S. Pedro ou directamente da albufeira de Pedrógão), a qual será transportada através de
conduta elevatória para o Reservatório da Cegonha. A partir deste reservatório a água será transportada,
através de conduta gravítica, para a Barragem dos Almeidas. Na margem da albufeira desta barragem
será instalada a Estação Elevatória dos Almeidas. Por sua vez, as infra-estruturas que integram a rede
secundária do projecto têm por objectivo equipar para regadio uma área de 5 805 ha, dividida em
4 blocos de rega (S. Matias 1, S. Matias 2, S. Matias 3, S. Matias 4) localizados na zona Oeste do
subsistema do Pedrógão, abrangendo: estações de filtração, rede de rega, rede de drenagem e rede
viária.
O reservatório da Cegonha beneficiará graviticamente o Bloco S. Matias 1. O adutor primário (circuito
gravítico) beneficiará graviticamente o Bloco S. Matias 2. Por sua vez, a Estação Elevatória dos Almeidas
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aduzirá água a partir da albufeira com o mesmo nome, beneficiando em pressão os blocos S. Matias 3 e
S. Matias 4.
Assim, as várias infra-estruturas que integram o Projecto são, designadamente:
Rede primária
Estação Elevatória de S. Matias
Adutor Primário (Conduta Elevatória e Conduta Gravítica), num total de 8 315 m de
extensão
Barragem dos Almeidas
Reservatório da Cegonha
Rede secundária
Estação Elevatória dos Almeidas
Estação de Filtração do Bloco de S. Matias 1 e Estação de Filtração do Bloco de
S. Matias 2
Rede de rega, constituída por 59 436 m de condutas enterradas
Rede de drenagem, envolvendo a realização de intervenções em 12 linhas de água,
perfazendo um total de 35 526 m
Rede Viária, envolvendo intervenções em 2 caminhos, numa extensão total de 4 018 m, e
construção de caminho de serventia ao adutor primário, com uma extensão total de 8 315 m.
Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA,
verificam-se impactes positivos significativos associados aos Recursos Hídricos Subterrâneos, aos Solos,
ao Ordenamento do Território, à Sócio-Economia, aos Agrossistemas e à Paisagem, bem como impactes
negativos significativos ao nível da Geologia e Geomorfologia, dos Recursos Hídricos Superficiais, da
Ecologia, dos Solos, da Paisagem e do Património.
Relativamente aos impactes positivos, para:
Geologia
Na fase de construção, a abertura temporária de valas, para a construção do adutor e da rede
secundária de rega, proporcionará a observação das formações geológicas em toda a sua
extensão numa área em que escasseiam os afloramentos de rocha à superfície.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Na fase de exploração é expectável um impacte significativo associado à presença da albufeira
dos Almeidas pela contribuição para a recarga dos aquíferos locais.
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Solos
A introdução do regadio irá permitir, na fase de exploração, uma melhor utilização do potencial
agrícola dos solos que terá como consequência um maior desenvolvimento da actividade agrícola,
gerando impactes muito significativos.
Ordenamento do Território
É expectável um impacte positivo significativo de nível regional, decorrente da contribuição do
projecto para a concretização das opções estratégicas territoriais para a região Alentejo, uma vez
que o projecto “Circuito Hidráulico de S. Matias” constitui parte integrante do Empreendimento de
Fins Múltiplos de Alqueva.
Sócio-Economia
Na fase de construção são expectáveis impactes positivos significativos associados, quer aos
efeitos de dinamização da economia local, quer devido à possibilidade de criação de alguns
postos de trabalho nas freguesias abrangidas pelo projecto. O impacte é significativo devido ao
projecto localizar-se em freguesias onde se verifica uma elevada taxa de desemprego e um
predomínio da população empregada no sector terciário.
Para a fase de exploração, são identificados impactes positivos muito significativos de nível local
associados:
 À melhoria das acessibilidades e produtividade agrícola das propriedades, assim como da
rede de drenagem, os quais constituem melhorias que acrescentam mais-valias a
599 propriedades rústicas;
 Pela garantia do abastecimento de água ao futuro perímetro de rega, que criará as
condições necessárias para o pleno aproveitamento do potencial agrícola de 5 805 ha de
solos e, consequentemente, a criação e manutenção de emprego, a criação e fixação de
riqueza e a melhoria do nível de vida das populações residentes na envolvente ao
projecto, uma vez que nas freguesias abrangidas pelo projecto, verifica-se um
progressivo decréscimo demográfico e uma elevada taxa de desemprego.
Para esta fase é também expectável um impacte positivo significativo de nível local, pelo
esperado incremento e dinamização da economia local, uma vez que nos concelhos abrangidos
pelo projecto o predomínio de empresas sediadas pertence ao sector agrícola, em freguesias
onde o peso do sector primário é relevante, representando cerca de 17 % da população
empregada.
Agrossistemas
Na fase de exploração os impactes identificados estão associados à beneficiação hídrica das
propriedades, dando a possibilidade da reconversão cultural de actividades de sequeiro para
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actividades de regadio, o que conduzirá a uma intensificação da actividade agrícola, com
aumento da produtividade e da rentabilidade das explorações agrícolas, o recurso a tecnologias
de produção mais desenvolvidas e a diferentes práticas agrícolas, o que levará ao aumento do
rendimento dos produtores e do VAB das explorações agrícolas, ao aumento da competitividade
das explorações agrícolas e ao incremento do emprego agrícola e não agrícola, impactes estes
que serão muito significativos.
Deste modo, é na fase de exploração, com a garantia do abastecimento de água aos futuros
blocos de rega, que se gerarão impactes positivos muito significativos nos agrossistemas, que
justificam plenamente o projecto, pois serão criadas as condições fundamentais para o pleno
aproveitamento do potencial agrícola das terras.
Paisagem
Durante a fase de exploração, a rede de drenagem encontra-se em fase de recuperação e
consolidação, na sequência da aplicação das medidas propostas no Projecto de Reabilitação das
Linhas de Água, constituindo um impacte positivo e significativo.

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e decorrem fundamentalmente das
acções relacionadas com a construção das infra-estruturas que integram o projecto: acções de
desmatação, decapagem e movimentação de terras (terraplanagens, escavações e depósito de terras
sobrantes), instalação de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, obras de construção das infraestruturas, dos acessos, da rede de rega e da rede de drenagem. Foram identificados impactes negativos
significativos, na generalidade susceptíveis de minimização, ao nível de:
Geologia e Geomorfologia
Na fase de construção são expectáveis impactes significativos decorrentes dos volumes
significativos de movimentações de terras relacionadas com escavações e aterros.
Recursos Hídricos Superficiais
São expectáveis impactes significativos ao nível da alteração do escoamento superficial e da
qualidade da água decorrente das acções inerentes à construção da Barragem dos Almeidas.
Na fase de exploração, são expectáveis impactes significativos decorrentes: da alteração do
regime hidrológico, devido à exploração da barragem dos Almeidas; da exploração do novo
sistema hidroagrícola associado à alteração do coberto vegetal e à conversão das culturas,
contribuindo para o eventual aumento dos fenómenos erosivos do solo, associados ao
arrastamento de nutrientes e fitofármacos para a rede de drenagem superficial.
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Ecologia
O Projecto é adjacente ao limite sudeste da ZPE, ficando ainda a cerca de 3,5 km do SIC
Alvito/Cuba e a 13,5 km do SIC Guadiana. Por outro lado, interfere em cerca de 180 ha com a
IBA de Cuba.
Foram identificados impactes significativos, para a fase exploração, sobre as comunidades
faunísticas presentes no local, decorrentes da entrada em funcionamento do sistema de rega que
terá como consequência a alteração do uso do solo.
A alteração da disponibilidade hídrica, com a aplicação do regadio, terá consequências ao nível da
composição florística dos diversos biótopos, sendo as comunidades existentes substituídas por
outras de carácter cosmopolita de muito menor valor ecológico, provocando uma modificação
irreversível das condições ecológicas, alteração das estruturas de habitats, fragmentação e
isolamento de populações, assim como a redução da normal capacidade de regeneração. Estas
alterações implicam o empobrecimento das espécies exclusivas dos habitats de sequeiro,
nomeadamente as aves dependentes de sistemas extensivas em mosaico (culturas de sequeiro e
pousios) que serão afectadas pela intensificação agrícola e instalação de culturas de regadio.
Estes impactes também serão notórios na comunidade de mamíferos terrestres e voadores.
Assim, considera-se que o impacte da alteração do uso do solo será negativo, directo,
permanente, provável, local, médio/longo prazo, reversível, de magnitude média a elevada,
especialmente se não forem praticadas culturas de regadio favoráveis às aves estepárias.
Por outro lado, a intensificação da actividade agrícola está também associada à utilização de
fitofármacos e de fertilizantes, que poderão escorrer para as linhas de água, afectando as
comunidades de macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e herpetofauna aquática, assim como
a fauna terrestre, principalmente os quirópteros.
A alteração da qualidade da água devido a escorrências contaminadas com pesticidas e adubos,
afectará as comunidades piscícolas e de anfíbios na ribeira de Odearce.
Solos
Na fase de construção os impactes negativos sobre os solos serão, no geral, localizados, sendo
significativos os relativos à decapagem dos solos, à implantação das infra-estruturas e depósitos
definitivos de terras sobrantes, pela afectação do solo com carácter permanente. Estes impactes,
estendem-se à fase de exploração.
Na fase de exploração, os impactes negativos decorrentes da prática do regadio serão os
associados à salinização/alcalização dos solos, que poderão ser significativos dependendo do risco
de salinização/alcalização da área intervencionada.
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Paisagem
Os impactes identificados para a fase de construção encontram-se relacionados com:
 A instalação e actividade dos estaleiros, que determinam uma alteração temporária da
paisagem no local de instalação destas infra-estruturas de apoio, e a circulação de
maquinaria pesada (para transporte de materiais e equipamentos e para execução de
escavações, terraplanagens e armazenamento temporário de materiais), que geram uma
desordem visual na zona de implantação do projecto, assim como emissão de poeiras, o
que transmite uma perda geral de identidade estética do local. Estes impactes são
considerados significativos;
 A realização das acções de desmatação e decapagem dos terrenos, sendo que a área a
desmatar corresponde à totalidade da área a afectar às infra-estruturas a criar. A
eliminação do coberto vegetal, provoca alterações marcantes na paisagem, expõe os
terrenos à erosão e terá impactes muito significativos no caso de serem afectados
exemplares de porte arbóreo);
 A movimentação de terras terá um impacte significativo, dada a elevada extensão de
áreas a intervencionar e pelas próprias características das obras;
 A execução das condutas do circuito hidráulico e órgãos associados, que implicará a
alteração da paisagem ao longo de corredores de largura variável mas com expressão
muito localizada na paisagem, afectando 1 km linear de montado, pelo que o impacte
será significativo;
 As intervenções de reperfilamento na rede de drenagem, que representam um impacte
significativo sobre a paisagem local, pela afectação da vegetação ribeirinha, sendo no
entanto numa extensão reduzida;
 A construção da Barragem dos Almeidas e dos seus órgãos anexos determinará a total
alteração do uso actual do solo, com a substituição das culturas anuais de sequeiro por
um plano de água, constituindo um impacte significativo.
Nesta fase ocorrem ainda impactes cumulativos decorrentes da realização de várias obras em
simultâneo, gerando-se um aumento da desordem visual da paisagem da região. A
implementação de outros Blocos de Rega na envolvente à área do projecto do Circuito Hidráulico
de S. Matias determina o aparecimento de alterações na paisagem idênticas às identificadas para
o presente projecto, dado tratarem-se de projectos da mesma natureza. Este facto resulta na
ocorrência de impactes significativos.
Na fase de exploração, os impactes significativos identificados são fundamentalmente decorrentes

da conversão de áreas agrícolas de sequeiro em áreas de regadio, a qual irá gerar uma previsível
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perda de diversidade biofísica associada a uma maior uniformização da paisagem, que terá
igualmente reflexos ao nível visual com a criação de uma paisagem mais pobre do que a
actualmente existente, constituindo um impacte significativo.
Nesta fase ocorrem ainda impactes cumulativos, uma vez que a implementação dos diversos
circuitos hidráulicos para regadio irá reflectir-se numa transformação da imagem tradicional da
paisagem, com impactes visuais negativos, que podem variar no seu grau de significância, devido
à grande extensão de culturas anuais de sequeiro que serão reconvertidas para regadio, sendo
esta cumulativa pela expectável implementação nas restantes áreas envolventes. Este impactes
impactes cumulativos sobre a paisagem, resultantes da implementação dos vários blocos de rega,
serão significativos.
Património
Dado o número e valor das ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência deste
Projecto, considera-se que a maioria dos impactes será produzida sobretudo na fase de
construção, tendo sido identificados impactes significativos ou potencialmente significativos, em
várias ocorrências patrimoniais.
Para a fase de exploração, verifica-se que as actividades decorrentes da realização do regadio
poderão vir a introduzir impactes significativos ou muito significativos nas ocorrências já
identificadas no EIA.

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objectivos do
projecto e face à sua importância no contexto regional, considera-se de aceitar os impactes não
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adopção de medidas de minimização.
Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptíveis de minimização, e os
perspectivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao "Circuito Hidráulico de
S. Matias", condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização,
bem como dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo seguinte, assim como das
condicionantes aí discriminadas.
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

APRESENTAR,

MEDIDAS

DE

MINIMIZAÇÃO

E

CONDICIONANTES AO PROJECTO
1. Exclusão da área a regar de uma faixa mínima de 100 metros contígua ao limite Sudeste da ZPE de
Cuba, exceptuando-se as zonas já actualmente regadas.
2. Compatibilização do projecto com as infra-estruturas da Electricidade de Portugal.
3. Compatibilização do projecto com as infra-estruturas da Rede Ferroviária Nacional (RFN) e respectiva
aprovação dessa compatibilização pela REFER.
4. Compatibilização do Projecto com o IP2, o IP8 e a EN 121.
5. Licenciamento pela Estradas de Portugal das intervenções a realizar na rede viária sob a sua
responsabilidade, ou que esteja na área de protecção dessa rede viária.
6. Aprovação pela Estradas de Portugal do projecto referente à ligação do caminho CA1, dentro da sua
área de jurisdição.
ELEMENTOS A APRESENTAR
1. Deverá ser verificada, em sede de licenciamento:
a) Integração do SGA nos Cadernos de Encargos de todas as componentes do Projecto de Execução
do Circuito Hidráulico de S. Matias;
b) Integração no SGA da "Planta de Condicionamentos" (Desenho 23 do EIA)";
c) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património;
d) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Carta de condicionantes à
localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de terras sobrantes, com a
implantação dos elementos patrimoniais identificados;
e) A alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas.
Posteriormente, o SGA deverá ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respectivo
processo;
2. Antes do início da obra, deverá ser remetida à Autoridade de AIA para análise e aprovação:
a) Localização definitiva dos estaleiros/depósitos de terras sobrantes;
b) Os resultados das sondagens de diagnóstico e eventuais ajustes ao projecto, decorrentes dos
resultados obtidos;
c) Uma listagem com todas as ocorrências a vedar e a sinalizar.
3. Os seguintes Planos, previstos no SGA, devem ser remetidos à Autoridade de AIA para apreciação,
previamente à sua aprovação por parte da EDIA:
a) Plano de Obra;
b) Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes;
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c) Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada;
d) Plano de Desactivação dos Estaleiros.
MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL
Fase de construção
GER1. Deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização constantes do SGA, no qual deverão
também ser integradas todas as medidas e alterações, a seguir listadas, relacionadas com a construção
do projecto.
GER2. Deve ser cumprido o estipulado na legislação em vigor no âmbito do Sistema Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, particularmente no que se refere aos aspectos relacionados com a
protecção e segurança das pessoas e bens contra incêndios florestais.
GER3. A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de material e todas as outras infraestruturas de apoio à obra deverá ser feita de forma a assegurar, o mais possível, a preservação de áreas
com ocupação florestal.
GER4. Cumprir as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente:
7, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 48, 51, 52 e 53.
Fase de exploração
GER5.

Implementar, na área afecta aos Blocos de Rega, um código de boas práticas agrícolas,

validado por entidades competentes, que contemple, entre outros, aspectos relacionados com a
conservação do solo e da água, tendo por base o Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do

Solo e da Água (MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a Protecção da Água Contra a
Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, o Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997) e a protecção integrada. Devem
também ser incluídas no código a elaborar as medidas específicas referidas nos factores ambientais
Recursos hídricos, Ecologia e Solos.
GER6.

Concretizar acções de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários, as quais devem

contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes:
a) Impactes ambientais decorrentes da actividade agrícola e medidas a serem adoptadas para os
minimizar/evitar;
b) Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a melhor forma
de os proteger;
c) Acções de promoção da qualidade paisagística;
d) Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;
e) Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes;
f)

Produção/protecção integrada;

g) Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas;
h) Limpeza das linhas de água afectas à rede de drenagem.
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GER7.

Publicação de um boletim a distribuir pelo menos anualmente no início da campanha de rega

por todos os agricultores beneficiários dos Blocos de Rega. Esse boletim deve, sem prejuízo de outras
funções que lhe sejam futuramente atribuídas, conter informação acerca dos resultados das
monitorizações efectuadas. Caso os resultados indicarem a existência de problemas a nível dos solos e
qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas assim como as medidas de minimização a
adoptar. Neste boletim deve também ser incluída cartografia relativa à aptidão dos solos para o regadio.
GER8.

Manter um sistema de registo com informação relativa aos perímetros de rega (nomeadamente,

áreas regadas, culturas praticadas, quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes e de pesticidas). A
recolha de informação, deve ser efectuada segundo critérios a definir conjuntamente com as entidades
com competência na matéria, e deve incluir pelo menos os seguintes itens:
a) A localização das culturas praticadas e áreas respectivas deve ser efectuada sobre cartografia,
podendo ser utilizada a produzida no âmbito do presente EIA, desde que autorizada pela EDIA;
b) Os dados recolhidos são fundamentais, por um lado, para o cruzamento com programas de
monitorização relativos aos solos e recursos hídricos superficiais e subterrâneos, permitindo assim
mais facilmente interpretar os dados de todos estes domínios quanto a causas e efeitos;
c) Sugere-se que esse sistema de registo contemple informação relativa à produtividade e margens
brutas das explorações agrícolas a fim de permitir ajustar e corrigir as estratégias de exploração e
manutenção;
d) No final de cada ano agrícola deve ser elaborado relatório sucinto, com uma súmula das
informações recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para tal ser
utilizado o boletim referido na medida anterior.
Fase de desactivação
GER9.

Assim que houver intenção de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes deve ser

apresentado à autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado. Este plano deve contemplar,
pelo menos:
a) A solução final de requalificação da área de implantação das infra-estruturas construídas, a qual
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em
vigor;
b) As acções de desmantelamento e obra a ter lugar;
c) O destino a dar a todos os elementos retirados;
d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas;
e) Um projecto específico das acções de descompactação a executar nas áreas de recarga que
tenham sido impermeabilizadas pelas infra-estruturas, a fim de restabelecer as condições naturais
de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos.
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MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Fase de construção
GEO1. Durante o armazenamento temporário de terras, deve ser efectuada a sua protecção com
coberturas impermeáveis.
Fases de construção e de exploração
GEO2. Devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respectivo deslizamento:
a) As inclinações dos taludes devem respeitar um V:H adequado;
b) Os taludes devem ser revestidos com coberto vegetal.

RECURSOS HÍDRICOS
Fase de exploração
RH1.

Manutenção periódica da rede de drenagem, por forma a garantir simultaneamente a

conservação da vegetação ribeirinha existente e o escoamento da água, mantendo sempre uma limpeza
selectiva conforme o previsto para a fase de construção. As intervenções a efectuar não poderão ser
feitas na Primavera, época especialmente sensível para a reprodução das várias espécies animais.
RH2.

Sempre que possível e adequado, deve ser dada preferência aos sistemas de rega gota-a-gota,

em detrimento dos “center pivot”. Em declives superiores a 16% só deve ser feita rega gota-a-gota.
RH3.

Caso a albufeira dos Almeidas atinja o estado mesotrófico, quando técnica e economicamente se

verificar viável, deverão ser efectuados trabalhos de limpeza do fundo e das margens da albufeira nas
zonas emersas, onde ocorre a mineralização da matéria orgânica. Esta operação deverá ser efectuada
quando se atingirem os níveis mínimos na albufeira.
RH4.

Cumprimento do Programa de Acção para as Zonas Vulneráveis na área de protecção do sistema

aquífero dos Gabros de Beja, definido no âmbito da Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro.
ECOLOGIA
Fase de construção
ECO1. Deverão ser consideradas como classes interditas à localização de estaleiros, manchas de
empréstimo e depósito de terras sobrantes toda a área dos Blocos de Rega de S. Matias 1, S. Matias 2 e
S. Matias 3 contígua à ZPE de Cuba, numa faixa não inferior a 100 metros.
ECO2. A obra deverá ser restringida no período considerado na zona a Sul do Monte dos Arramadões
entre o limite SE da ZPE de Cuba e o Monte da Herdade Grande. Do mesmo modo, durante o mesmo
período, nesta zona, não deverão ser depositadas terras sobrantes nem retiradas manchas de
empréstimo. Esta zona deverá também ser vedada à instalação de estaleiros.
ECO3. A circulação de veículos e pessoas deverá utilizar acessos exteriores à ZPE de Cuba.
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ECO4. Deverá ser garantida a compensação do abate das quercíneas das áreas de montado por
plantação em igual número dos exemplares abatidos, noutras áreas de igual dimensão da área afectada,
de preferência em contiguidade com as áreas de montado existentes. A plantação deverá concretizar-se
em época do ano apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e após a reposição da topografia
inicial, através por exemplo de colocação das terras sobrantes da empreitada, sendo que a camada
superficial deverá corresponder a terra vegetal decapada dos locais de intervenção da empreitada. Na
plantação a efectuar, deverá ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores ao longo
do seu crescimento, prevendo mecanismos de protecção da herbivoria e a reposição de exemplares
perdidos (retancha). As acções acima descritas deverão estar previstas no âmbito da implementação do
Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada.
Fase de exploração
ECO5. Deverão ser adoptadas medidas de promoção do habitat de caça da colónia de francelho
existente na ZPE de Cuba - no Monte de S. João - (p.e. manutenção de bordaduras entre terrenos
agrícolas, com redução da utilização de fitofármacos) e/ou nidificação (nomeadamente mediante a
adopção/criação de locais de nidificação associados à Estação Elevatória dos Almeidas).
ECO6. Deverão ser implementadas medidas que visem a utilização de práticas agrícolas amigáveis para
o ambiente, nomeadamente na área dos Blocos de S. Matias 1, 2 e 3 contíguas à ZPE de Cuba, que visem
a redução do uso de pesticidas e outros agro-químicos. A divulgação de estratégias de protecção
integrada e o fomento da agricultura biológica certificada será fundamental
SOLOS
Fase de construção
SOL1. Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes
das escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo.
SOL2. Remoção prévia (operações de saneamento) do solo arável previamente à exploração do material
de empréstimo – áreas da futura albufeira dos Almeidas e reservatório da Cegonha – e disponibilização
da terra vegetal para quem possa nela estar interessada.
Fase de exploração
SOL3. Aplicar uma taxa de irrigação igual ou inferior à taxa de infiltração de água no solo.
SOL4. Ajustar a quantidade de água a aplicar em excesso para lavagem de sais acumulados nos
horizontes sub-superficiais.
SOL5. Caso se detectem indícios de alcalização e com o objectivo de substituir o sódio de troca pelo
cálcio, disponibilizando o sódio libertado para ser arrastado por lavagem, considera-se necessário a
implementação das seguintes medidas:
a) Dotações de água de rega adequadas;
b) Adopção de uma rede de drenagem eficiente;
c) Escolha de métodos de rega adequados;
d) Aplicação de gesso.
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PAISAGEM
Fase de construção
PAI1. A recuperação das margens dos troços na extensão onde venham a ocorrer perturbações
decorrentes da obra deve procurar adoptar soluções de engenharia natural associadas à plantação de
espécies características da galeria ripícola local e em respeito pelas formações vegetais atravessadas.
Fase de exploração
PAI2. Manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem e caminhos.
PAI3. O Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada, o Projecto de
Recuperação Biofísica e Paisagística das Linhas de Água e os Projectos de Enquadramento Paisagístico
das Estações Elevatórias deverão incluir um Plano de Manutenção, detalhando os procedimentos a
implementar e com a calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do
revestimento vegetal que o mesmo deve observar (regas periódicas, fertilizações, ressementeiras,
retanchas/substituição, limpezas e cortes de vegetação) para o período de garantia pós-construção do
Projecto, e na fase de exploração, de forma a garantir uma correcta instalação e desenvolvimento eficaz
da vegetação proposta, e a constituir um documento de referência.
AMBIENTE SONORO
Fase de exploração
AS1.

Caso haja alguma reclamação deverá ser garantido o estipulado no Regulamento Geral de Ruído

(RGR). Caso se verifique necessário, deverão ser implementadas as adequadas medidas de minimização.
PATRIMÓNIO
A) Fase prévia à obra
Medidas Gerais
PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afectação das ocorrências patrimoniais, deve ficar
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar directamente pela obra e no caso
de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva;
no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT2. Deverá ficar prevista a possibilidade de ainda efectuar ajustes ao projecto, ainda que pontuais, de
forma a compatibilizar o projecto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar ainda na
fase prévia à obra.
PAT3. Antes do início da obra deve ser realizada a prospecção arqueológica sistemática das áreas que
na fase de elaboração do EIA não foram prospectadas ou apresentaram visibilidade reduzida a nula.
PAT4. Antes do início da obra deve ser realizada a prospecção arqueológica sistemática das novas
acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras e, de acordo com os
resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas.
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PAT5. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados
até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infra-estruturas; todos os restantes elementos
situadas até a um limite máximo de 25 m deverão ser sinalizados; os restantes elementos deverão ser
avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros factores como
o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem
utilizadas durante a execução do projecto, pelo que antes do início da obra.
Deste modo, antes do início da obra, deverá ser entregue uma listagem com todos as ocorrências a vedar
e a sinalizar.
Medidas Específicas
PAT6. Na fase anterior à obra deverá ser avaliado o eventual ajuste do projecto, ainda que pontual,
relativamente à ocorrência n.º 112, devendo-se, no caso da inevitabilidade da afectação da ocorrência,
proceder à sua escavação integral ainda antes do início da obra.
PAT7. Na fase anterior à obra deverá ser efectuada prospecção arqueológica sistemática nas áreas onde
se situam as ocorrências n.os 254, 256, 260 e 263, efectuando-se a sua relocalização e avaliação de
impactes, bem como dever-se-á efectuar a reavaliação de impactes nas ocorrências n.os 57, 118, 144,
146 e 189.
PAT8. Na fase anterior à obra deverão ser efectuadas sondagens mecânicas de diagnóstico para
caracterização das ocorrências n.os 109, 117, 126, 127 (127, 127 A e C), 129, 163, 172 e 232, de forma a
validar os traçados das componentes de projecto que as afectarão ou ainda a proceder a ajustes ao
projecto, ainda que pontuais.
PAT9. Na fase anterior à obra deverão ser efectuadas sondagens manuais de diagnóstico para
caracterização das ocorrências n.os 123 e 124, de forma a validar os traçados das componentes de
projecto que as afectarão ou ainda a proceder a ajustes ao projecto, ainda que pontuais.
PAT10. Na fase anterior à obra deverá ser efectuadas a escavação integral das ocorrências n. os 146 e
210.
B) Fase de obra
Medidas Gerais
PAT11. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afectadas pelos estaleiros, acessos
e áreas de depósito ou de empréstimo.
PAT12. Após a desmatação deve ser realizada nova prospecção arqueológica sistemática das áreas que
na fase de elaboração do EIA não foram prospectadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula.
PAT13. O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de modo efectivo continuado e directo
por um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acções inerentes à realização do projecto
não sejam sequenciais mas simultâneas.
Dado que têm sido identificados arqueossítios constituídos por estruturas em negativo (realidades
escavadas no substrato rochoso) que não são reconhecíveis através de vestígios de superfície, a equipa
de acompanhamento arqueológico deverá realizar uma observação atenta durante a fase de mobilização
de solos, em especial nas áreas onde o substrato geológico seja constituído por caliços, devendo ter
acesso visual facilitado à camada de transição entre o solo vegetal e substrato estratigráfico, inorgânico,
imediatamente inferior.
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PAT14. Em complemento da prospecção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida
em regadio, realizada no âmbito do EIA, deverá ser efectuada prospecção selectiva dos restantes 75%.
Medidas Específicas
PAT15. Em caso de afectação total ou parcial, deverá proceder-se à elaboração de memória descritiva,
registo topográfico, gráfico e fotográfico das ocorrências n.os 52, 81, 82, 128, 138, 141, 143, 145, 151,
155, 156, 168, 176, 183, 184, 197, 207, 213, 221 e 231.
PAT16. Relativamente às ocorrências n.os 166, 173 e 177, deverá proceder-se ao seu registo através, da
elaboração de memória descritiva, levantamento topográfico, registo gráfico e fotográfico, devendo-se
procurar recolher informação que permita determinar a cronologia da via e da calçada e, se necessário,
efectuar sondagens manuais de diagnóstico.
PAT17. Dever-se-á proceder ao rigoroso e sistemático acompanhamento da limpeza da rede de
drenagem junto da ocorrência n.º 106.
C) Fase de exploração
PAT18. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projecto, deverá ser
enviada ao IGESPAR, I.P., uma listagem de todos os Sítios arqueológicos inventariados com a
identificação e endereço dos proprietários das respectivas áreas de implantação, com vista à notificação
da existência desse património nas suas propriedades.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
Os Relatórios de Monitorização, quando aplicável, devem ser apresentados à Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a
periodicidade fixada para cada um dos factores ambientais.
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS
A monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos, a implementar nas fases de construção e de
exploração, deverá ser oportunamente integrado no Programa de Monitorização Global do EFMA, a
elaborar pela EDIA, S.A.
a) Objectivos
O plano de monitorização tem como principais objectivos avaliar:
as alterações da qualidade da água superficial e subterrânea induzidas pela implementação do
projecto, nomeadamente o efeito das actividades agrícolas no meio hídrico;
a qualidade da água para rega.
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b) Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:
Parâmetros
Condutividade
pH
Oxigénio dissolvido
Cloretos
Dureza total
Turvação
Sulfatos
Sódio
Potássio
Carência Química de Oxigénio (CQO)
CBO5
Magnésio
Nitratos
Nitritos
Azoto amoniacal
Azoto total
Pesticidas totais
Sólidos Suspensos
Fósforo
Coliformes totais
Coliformes fecais

Medições in situ

Determinação Laboratorial

Na monitorização das águas subterrâneas, para além dos parâmetros antes referidos, deverão também
ser medidos e registados mensalmente os níveis piezométricos.
As características das águas superficiais devem respeitar os limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º
236/98, de 1 de Agosto (Anexo XXI - Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas
superficiais).
Relativamente ao controlo da contaminação das águas decorrente da aplicação de pesticidas na área dos
blocos de rega, o número e a espécie dos pesticidas a detectar e a medir deve estar em consonância com
a caracterização das práticas culturais, devendo ser tidas em conta as publicações do Ministério da
Agricultura relativas aos pesticidas a pesquisar em águas para consumo humano na zona do Baixo
Alentejo.
c) Locais e frequência de amostragem
Os locais de amostragem de qualidade da água superficial e subterrânea devem ser os representados no
Desenho 01 do Anexo 5 do EIA – Localização dos Pontos de Amostragem da Qualidade da Água .
A qualidade da água superficial deve ser monitorizada em dois locais (Desenho 01 do Anexo 5 do EIA):
Ponto 1 (Tipo A) – uma vez que a extremidade sudoeste da área a beneficiar pelo regadio, situase numa zona de montante de uma das bacias de linha de água afluente à ribeira de Odearce,
deve ser efectuada a monitorização na linha de água do Barranco do Azinhal à saída da área a
beneficiar pelo Circuito Hidráulico de S. Matias de forma a controlar a influência desta
extremidade do perímetro de rega na qualidade da água sem interferência de outras descargas a
jusante até à confluência com a ribeira de Odearce que é principal linha de água receptora da
drenagem do perímetro de rega;
Ponto 2 (Tipo A) – na ribeira de Odearce, a jusante da zona ainda abrangida pela drenagem das
linhas de água da área a beneficiar pelo regadio.
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A qualidade da água subterrânea deve ser monitorizada num furo (Ponto 1 – Tipo B) situado na área
beneficiada pelo Circuito Hidráulico de S. Matias e que sobrepõem não só a zona do aquífero dos Gabros
de Beja, que foi integrado no Programa de Acção para as Zonas Vulneráveis da Portaria n.º 83/2010, de
10 de Fevereiro (redução da poluição das águas causadas por nitrato de origem agrícola), como também
se situa numa zona com potencial vulnerabilidade de acordo com o Índice DRASTIC Pesticidas.
A recolha de amostras deve ser realizada semestralmente, devendo as amostragens coincidir todos os
anos sensivelmente na mesma época do ano anterior, de forma a que se possam efectuar correlações
relativas ao mesmo período de amostragem.
Assim, antes do início das actividades agrícolas, deverá ser efectuada a primeira amostragem, a qual
deverá ser coincidente com o mês de Março. No final da campanha agrícola (eventualmente em
Setembro/Outubro) deverá ser efectuada a segunda.
d) Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização
As análises periódicas a efectuar, deverão ser realizadas por um laboratório devidamente acreditado e
segundo os métodos analíticos de referência indicados na legislação em vigor.
Entre outros aspectos, em cada relatório devem constar os pontos de recolha efectuados, a metodologia
aplicada, as condições de amostragem e uma discussão dos resultados obtidos.
Após cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório de progresso, com discussão e
análise dos resultados obtidos e recomendações. Exceptua-se a última campanha, em que deve ser
entregue um relatório final que inclua as principais conclusões do estudo de monitorização.
A monitorização deverá decorrer durante um período de 5 anos. Ao fim desse tempo deverá ser
reavaliada a pertinência da continuidade do plano.
Caso se justifique, o plano de monitorização poderá ser revisto, de acordo com os seguintes critérios, sem
prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização:
Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água, directamente imputáveis
à exploração do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem;
Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas implementadas,
podendo neste caso diminuir-se a frequência ou mesmo o número de locais de amostragem;
Os resultados obtidos para determinados parâmetros comprovarem a inexistência de impactes
negativos ou, por outro lado, serem conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou reequacionarse a número e tipo de parâmetros propostos.
Deverão ser remetidos à Autoridade de AIA os relatórios de progresso semestrais e o relatório final
efectuados no âmbito deste Plano de Monitorização de Recursos Hídricos.
Os relatórios de progresso semestrais deverão ser remetidos à Autoridade de AIA, com uma
periodicidade, no máximo, de quinze dias após a obtenção dos resultados analíticos, devendo incluir os
dados referentes aos resultados analíticos resultantes das campanhas de amostragem e, caso se verifique
necessário, deverão ser propostas adequadas medidas de minimização.
A base de dados, a desenvolver neste âmbito, deverá igualmente ser remetida à Autoridade de AIA, em
formato digital, no prazo de um mês após o final da fase de construção.
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AVIFAUNA
a) Objectivos
Este programa de monitorização tem por objectivos:
Acompanhar a evolução de aves estepárias nos blocos de rega em causa, de forma a identificar
alterações na distribuição das espécies, comparando os resultados obtidos com os dados do ano
anterior;
Conhecer os movimentos sazonais e inter-anuais das aves estepárias nas áreas em estudo;
Determinar se a médio-longo prazo se observam alterações significativas nas comunidades de
aves estepárias entre o período prévio à implantação das infra-estruturas e o período de
exploração dos blocos de rega. Para o efeito deverão ser analisadas a abundância relativa e as
estimativas populacionais das espécies de aves estepárias nas áreas de estudo.
A monitorização deve incidir, pelo menos, sobre a abetarda, o sisão, o tartaranhão-caçador, a calhandrareal, a perdiz-do-mar e o francelho.
b) Parâmetros a analisar
Relativamente às comunidades de aves estepárias, os parâmetros a analisar são:
Áreas de ocorrência das espécies de aves estepárias;
Estimativas dos efectivos ocorrentes na área de estudo/casais reprodutores (discriminado por tipo
de habitat);
Abundâncias total e relativa (quando possível) e densidade;
Utilização observada no habitat (alimentação, nidificação, descanso, etc.);
Níveis de produtividade/sucesso reprodutor, pelo menos para a abetarda.
Deve ainda ser analisado o padrão de movimentação das diferentes espécies alvo na área em estudo.
c) Técnicas e métodos de amostragem
Amostragem Atlas
De forma a assegurar o levantamento de áreas de ocorrência de espécies de aves, deverá ser adoptada
uma metodologia tipo Atlas com as seguintes características:
Prospecção de aves em quadrículas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss;
Visita durante um período de 15 a 30 min por quadrícula;
Pontos de paragem/escuta georreferenciados;
Registar todas as observações/contactos das espécies enquadradas nos grupos alvo;
Georreferenciar a localização pelo menos do primeiro contacto com cada uma das espécies;
Registar

o número

de

indivíduos observado,

identificando o habitat

de

observação,

comportamento, número de indivíduos por sexos e, sempre que possível, os parâmetros
respeitantes aos indivíduos (e.g., sexo, idade, plumagem) e seu comportamento;
Registar e localizar na carta militar 1:25 000 as observações adicionais durante todos os trabalhos
de campo.
Em cada quadrícula, deverá ser privilegiada a realização prospecção através de pontos de escuta em
detrimento dos percursos de automóvel. Em cada quadrícula, deverá ser privilegiada a realização
prospecção através de pontos de escuta em detrimento dos percursos de automóvel.
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Amostragem Complementar de Estimativas Populacionais
Abetarda
A metodologia deve adoptar as seguintes características:
A contagem deve ser efectuada mediante a realização de transectos através de percursos
automóveis a velocidade reduzida (10-20 km/h) e com pontos de paragem para observação, ao
longo da rede de estradas e caminhos existente na área em estudo;
Realizar pontos de paragem em locais mais elevados para localização e contagem de machos de
abetarda em parada nupcial;
As observações deverão ser efectuadas sob condições meteorológicas favoráveis (ausência de
vento e chuva). Devem ser excluídas as horas de maior calor, i.e., as contagens devem ser
realizadas preferencialmente durante o período da manhã ou o final da tarde;
Não realizar amostragens em dias de actividade venatória, visto que esta actividade causa
perturbação nos bandos (e.g., Cruz, 2001);
Anotar todas as observações de espécies estepárias, registando adicionalmente a localização e
hora da detecção, número de exemplares, sexo e idade dos indivíduos, e utilização observada do
habitat.
Durante estes transectos deverão ser anotados todos os contactos em mapa específico, usos do solo em
questão e localização com GPS. Esta amostragem complementar deverá ser realizada na Primavera, no
Verão e no período Outono/Inverno.
Sisão
A metodologia deve adoptar as seguintes características:

Primavera
Realizar a contagem de machos de sisão;
Efectuar os recenseamentos nas primeiras e últimas três horas do dia (nascer e pôr do Sol);
Os pontos de amostragem não deverão coincidir com caminhos alcatroados, devem distar entre si
pelo menos 650 m, devem afastar-se 300 m de povoações, de casas habitadas, de estradas
alcatroadas e do limite da área de estudo;
Pontos de amostragem prospectados durante dez minutos;
Registo de machos num raio de 250 m e anotar no círculo (divido em 8 quadrantes) a sua
posição e habitat dominante;
No registo de habitats, distinguir os pousios em 3 classes segundo a altura da vegetação
(<10 cm; 10 cm < 30 cm; > 30 cm).

Período Pós-reprodutor e Inverno
Percorrer transectos de forma a cobrir toda a área de estudo com paragens frequentes;
Recenseamentos efectuados nas primeiras e últimas três horas do dia (nascer e pôr do Sol), com
excepção do Inverno, no qual os trabalhos poderão decorrer durante todo o período com luz
solar;
Transectos percorridos a baixa velocidade (10 a 20 km/h);
Registar para todos os grupos ao longo dos transectos: distâncias perpendiculares de detecção ao
centro geométrico aproximado do grupo, número e sexo dos indivíduos, tipo de habitat onde se
encontram e utilização observada do habitat;
Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

79

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

Considera-se bandos distintos quando indivíduos estão distanciados pelo menos 100 m entre si.
Tartaranhão-caçador (e outras espécies de aves de rapina)

Transectos
A metodologia deve contemplar as seguintes características:
Realizar transectos ao longo de estradas e caminhos que cubram as áreas de ocorrência provável
da espécie;
Manter uma velocidade constante e baixa (10-20 km/h);
Determinar a localização com precisão e georreferenciar (estimar para cada ave a distância
perpendicular à estrada);
Registar também o uso do solo e a sua utilização por parte das aves (nidificação, alimentação,
etc.).
Outras espécies (Calhandra-real)
A metodologia deve adoptar as seguintes características:
Realizar pontos de amostragem, seleccionados aleatoriamente e localizados no mínimo a 250 m
do limite da área de estudo, com duração de 10 minutos;
Realizar os censos nas três primeiras horas após o nascer-do-sol e nas três últimas horas antes
do pôr-do-sol e com boas condições climatéricas;
Registar pelo menos a localização dos avistamentos, o número e sexo dos indivíduos e utilização
observada do habitat (particular ênfase para Calhandra-real);
Caracterizar os habitats que ocorrem em cada ponto.
Francelho
Deverão ser realizadas visitas durante a época de reprodução, com vista à determinação do número de
casais nidificantes da colónia do Monte de S. João.
Perdiz do mar
Deverão ser realizados pontos de observação dirigidos para esta espécie com o intuito de localizar
colónias. Estes pontos de observação deverão ser realizados desde locais altos, a partir dos quais seja
possível a observação de aves em deslocação e consequentemente a detecção de colónias. Assim que
detectada a colónia, será necessário proceder à contagem do número de indivíduos.
A prospecção e contagem de colónias da perdiz-do-mar deverá ser realizada nos meses de Maio e Junho.
d) Locais e frequência de amostragem
Metodologia Atlas
Quadrículas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss que intersectem a área correspondente aos blocos de
rega e um buffer de 500 m gerado na sua envolvente.
Devem ser realizadas amostragens em dois períodos anuais, na Primavera para caracterizar as
comunidades nidificantes (com início em Março/Abril) e no Outono/Inverno para caracterizar as
comunidades invernantes.
Amostragem Complementar de Estimativas Populacionais
Os transectos para monitorização de aves estepárias devem ser realizados nos blocos de rega, podendo
abranger uma pequena área envolvente aos mesmos.
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Para a abetarda, devem realizar-se as seguintes contagens:
No início de Abril, deverá ser efectuada a contagem de indivíduos em parada nupcial;
Devem ser realizadas duas visitas, entre Julho e Setembro, para estimar efectivos de abetarda
após a época reprodutora;
Duas visitas no Outono/Inverno (entre Novembro e Janeiro).
Para avaliar a abundância de sisão, todos os transectos/pontos de observação devem ser acompanhados:
Duas vezes na Primavera (segunda quinzena de Abril) espaçadas quinze dias;
Entre a segunda quinzena de Julho e a primeira quinzena de Agosto, para estimar efectivos de
sisão;
Após a época reprodutora;
No período de invernada (Janeiro).
Relativamente a outras espécies, deve-se realizar duas repetições da amostragem durante os períodos de
reprodução e de invernada. No que respeita a Calhandra-real devem ser realizadas amostragens mensais
entre Abril e Junho.
A recolha de dados de aves de rapina deverá abranger a área dos blocos de rega. Todos os transectos
devem ser percorridos na Primavera (época de nidificação) entre Abril e Junho e no período de invernada.
e) Tratamento de dados
A recolha sistemática de dados e o acompanhamento de determinadas situações requer a aplicação de
métodos de tratamento e análise orientados para os objectivos preconizados, de modo a obter a
informação de suporte para as tomadas de decisão.
Os dados deverão ser analisados de acordo com as especificidades de cada metodologia e respectivos
resultados pretendidos.
Como resultado da metodologia Atlas, deverão ser elaborados mapas de ocorrência, pelo menos para as
diferentes espécies-alvo, devendo existir uma comparação inter-anual das áreas de ocorrência. Na
elaboração dos mapas deverão ser também consideradas as observações ocasionais registadas durante
os trabalhos de campo.
Para os dados de aves estepárias, dever-se-á apresentar estimativas de densidade com base no
programa Distance, ou, quando os dados não permitirem este tipo de estimativa de densidade,
apresentar através do Índice Quilométrico de Abundância (IQA). Dever-se-á relacionar a ocorrência de
espécies nos diferentes usos do solo com a disponibilidade relativa dos mesmos. Deverá ser efectuada
uma análise comparativa inter-anual de forma a acompanhar a evolução das espécies.
Para os dados obtidos de aves de rapina deverão ser apresentadas estimativas da abundância relativa das
espécies, através do Índice Quilométrico de Abundância (IQA) expressado de forma ajustada ao esforço
de amostragem. Dever-se-á ainda avaliar a selecção de habitat pelas espécies encontradas, com base na
ocorrência em diferentes classes de uso do solo.
Deverá ser efectuado um estudo comparativo relativamente à situação de referência, para tal poderão ser
utilizados testes estatísticos específicos (e.g., ANOVA repeated measures, séries temporais e métodos
modernos de ordenação que permitam testar hipóteses). A significância dos dados deverá ser avaliada
através da correcta interpretação dos resultados obtidos, devendo ser efectuada uma abordagem ao nível
do contexto regional.
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f) Organização e disponibilização da informação
Todos os dados obtidos através destes trabalhos deverão ser tratados, armazenados numa base de dados
e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG) em ambiente ArcView/ArcGis, de modo a
construir a cartografia com áreas utilizadas pelas aves e os locais onde foram encontrados animais das
espécies estudadas. O SIG deverá incluir também a execução de uma carta de biótopos.
g) Critérios de avaliação dos dados
No caso de se verificar um decréscimo acentuado das comunidades de aves estepárias, nomeadamente a
ocorrência de determinadas situações consideradas críticas para espécies importantes do ponto de vista
da conservação, ou para um elevado número de taxa, deverão ser propostas medidas de gestão e
critérios de monitorização das mesmas.
A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objecto de
documento próprio, que incluirá para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e
descrição dos objectivos.
h) Calendarização e periodicidade dos relatórios de monitorização
O Plano e Monitorização da Avifauna deverá realizar-se num período de 3 anos consecutivos, durante a
fase de exploração, sendo que deverá ser precedido de uma caracterização da situação de referência
durante 2 anos, previamente à Fase de Exploração.
Deverão ser realizados 4 relatórios de monitorização com uma periodicidade anual:
O 1º relatório será entregue no final da realização da caracterização da situação de referência,
que incluirá os dados de monitorização recolhidos nesse período;
O 2º relatório será entregue no final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração;
O 3º relatório será entregue no final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração;
O 4º relatório será entregue no final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração, e
incluirá a compilação de toda a informação obtida durante o período total de monitorização
(relatório final).
i) Critérios para a decisão sobre a revisão do Programa de Monitorização
Caso se justifique, o plano de monitorização da avifauna poderá ser revisto de acordo com os seguintes
critérios, sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização:
Forem detectadas novas situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização;
Caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais adequada;
Quando os resultados obtidos permitam obter dados conclusivos acerca do efeito da implantação
dos blocos de rega, nas espécies definidas.
j) Entidade responsável pela apreciação dos relatórios de monitorização
Deverão ser remetidos à Autoridade de AIA os relatórios inicial, anuais e final elaborados no âmbito deste
Programa de Monitorização da Avifauna.
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ICTIOFAUNA
a) Objectivos
Monitorizar a ictiofauna na Ribeira de Odearce, no troço mais próximo da área do Circuito Hidráulico de
São Matias, de forma a avaliar eventuais efeitos de alterações da qualidade da água da ribeira na
ictiofauna.
b) Metodologia de amostragem
A metodologia de amostragem da fauna piscícola deverá ser baseada no método estabelecido em
Portugal pelo Instituto da Água, no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água (INAG 2008),
que deverá ser complementado com o protocolo de amostragem incluído no Programa Nacional de
Monitorização de Recursos Piscícolas e de Avaliação da Qualidade Ecológica de Rios (Projecto
AQUARIPORT) sob responsabilidade da Autoridade Florestal Nacional (Oliveira et al., 2007).
Estes protocolos traduzem, no essencial, uma norma CEN, mais especificamente, a norma CEN EN
14011:2003, Water quality - Sampling of fish with electricity.
A amostragem anual das comunidades piscícolas deverá decorrer durante a Primavera, tendo em vista
caracterizar a sua composição específica, abundância e qualidade ecológica. O método de captura a
utilizar deverá ser a pesca eléctrica, devendo recorrer-se para o efeito a um aparelho portátil com output
de corrente contínua por impulsos (modelo Hans Grassl IG200/2; 800-1000 V; < 70 Hz), apropriado para
troços totalmente vadeáveis, como é o caso. Os comprimentos dos troços amostrados representarão vinte
vezes a largura média do leito molhado (com um mínimo de 100 m), pois a largura do leito da ribeira é
inferior a 30 m.
As amostragens deverão ser realizadas durante o dia por uma equipa de três pessoas, efectuando a
operação de pesca eléctrica em direcção contrária à da corrente. A equipa deverá incluir um operador de
ânodo (aro com rede de malha de 5 mm) e dois ajudantes com camaroeiro de malha de 3 mm. Procurarse-á, desta forma, amostrar todas as classes de idade, incluindo alevins e juvenis, e assim obter uma
amostra representativa das populações presentes no local. O operador deverá posicionar-se no limite
jusante do troço (i.e., num habitat de tipo rápido ou noutro tipo de barreira física) e, manipulando o
ânodo, deverá deslocar-se em movimento de ziguezague para montante, assegurando a cobertura total
dos habitats no sistema fluvial.
Durante a amostragem deverá assegurar-se o bem-estar dos exemplares capturados, que deverão ser
colocados em baldes de plástico ou tanques de acondicionamento com oxigenadores portáteis. Os
indivíduos capturados deverão ser identificados até à espécie, medidos (comprimento total, mm) e
devolvidos à água em condições adequadas. Deverão ser seguidas as medidas de segurança específicas
da amostragem com pesca eléctrica descritas em Oliveira et al. (2007).
c) Locais e frequência de amostragem
Deverão ser realizadas amostragens em dois locais na ribeira de Odearce. A selecção dos locais deverá
ter em conta que a localização de um dos pontos deve situar-se no troço da ribeira de Odearce, na
envolvente do local de afluência do Barranco do Álamo, e o segundo ponto também na ribeira de
Odearce, a jusante da área do perímetro de rega de São Matias (extremidade nordeste do Bloco 1 de São
Matias), ainda antes do ponto de confluência com a ribeira de Selmes [conforme Figura 1 (Localização
dos Pontos de Amostragem da Ictiofauna) do Anexo 4 do Aditamento].
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As amostragens da ictiofauna deverão ser anuais durante os primeiros cinco anos de exploração do
aproveitamento e deverão ocorrer durante a Primavera.
Caso os resultados obtidos sejam satisfatórios, a monitorização proposta poderá ser concluída. Seguir-seá, não obstante, a monitorização dos elementos apresentados durante toda a vida útil do projecto de
acordo com a periodicidade estabelecida na Directiva-Quadro da Água (DQA) para a rede de
monitorização de vigilância. No caso de os resultados não serem satisfatórios, deverá proceder-se à sua
avaliação crítica e à adopção das medidas que se considerem adequadas.
d) Informação a obter
Para além da descrição das associações piscícolas presentes em cada local, os dados das amostragens
deverão ser utilizados na avaliação do estado (potencial) ecológico. Para esse fim, deverão ser utilizadas
as seguintes ferramentas:
um índice biológico multimétrico, recentemente apresentado, tendo em vista a avaliação do
estado ecológico de cursos de água da bacia hidrográfica do rio Guadiana (Magalhães et al.
2008);
a análise individual de métricas piscícolas.
Refere-se que, se durante a execução do trabalho for disponibilizado um índice piscícola nacional fiável
para avaliação do estado ecológico em linhas de água, o mesmo será preferencialmente determinado nos
locais monitorizados.
A evolução anual da composição e estrutura das associações piscícolas e dos índices determinados deverá
ser utilizada na avaliação do regime ecológico de caudais implementado, face ao objectivo de alcançar,
nesse troço, o bom potencial ecológico (senso DQA).
e) Métodos de tratamento dos dados
As espécies inventariadas deverão ser agrupadas por Ordens, devendo ser mencionado o seu estatuto de
conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de
conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005).
A nível comunitário, o estatuto de conservação que deverá ser adoptado é o constante na Directiva
Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e
da fauna selvagem), sendo descrito o anexo em que cada espécie se encontra, em caso de ameaça. Cada
espécie deverá ser, ainda, classificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro, que regulamenta
a Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Convenção de
Berna).
Todos os dados obtidos deverão ser armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data,
espécie, comprimento total, local de amostragem e coordenada UTM.
f) Relatórios de monitorização e sua periodicidade
A periodicidade de envio dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA deverá ser anual, durante
cinco anos. Após esse período, deverá ser devidamente analisada a necessidade de continuação da
execução do plano.
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SOLOS
a) Objectivos
Este programa de monitorização, a implementar na fase de exploração, tem por objectivo detectar
atempadamente o surgimento de problemas ao nível da salinização/alcalização dos solos, atendendo a
que os solos apresentam alguma sensibilidade ou tendência para a alcalinização e uma vez que com a
introdução do regadio, este risco poderá acentuar-se devido à existência de sais dissolvidos na água de
rega.
b) Parâmetros a monitorizar
De modo a monitorizar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo, deverão ser analisados
os seguintes parâmetros:
Condutividade eléctrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada);
Teor em sódio (Na);
Teor em magnésio (Mg);
Teor em potássio (K).
De forma a permitir usar modelos de distribuição da água e de alguns iões no solo, de modo a ser
possível uma previsão dos efeitos da rega na salinização e alcalinização dos solos em face de cenários
diversos, deverão ser determinados os seguintes parâmetros:
Velocidade de percolação da água no solo;
Massa volúmica aparente do solo;
Porosidade do solo;
Quantidade do ião sódio adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio;
Sais dissolvidos (electrólitos presentes em solução) na água de rega.
Estes últimos parâmetros permitem calcular o coeficiente de distribuição Kd do ião sódio no solo,
permitindo a futura modelação da distribuição deste ião no solo.
c) Locais e frequência de amostragem
O início do Programa de Monitorização deve ser antecedido de uma caracterização da situação de
referência a realizar antes do inicio da obra.
Deverá ser estabelecida uma malha de amostragem que permita avaliar adequadamente toda a área
beneficiada. Para tal estas análises de solos devem abranger um número razoável de pontos de
amostragem, por exemplo, em média 1 ponto de amostragem em cada 300 ha, o que, de acordo com a
área afecta ao projecto, totaliza 20 pontos de amostragem. Os locais de amostragem deverão ser
definidos, tendo em consideração os planos similares dos outros blocos de rega na região. De qualquer
modo, o local exacto da recolha de amostras deverá ser ajustado de acordo com o tipo de solo e a prática
cultural a que está sujeito, de modo a que as amostras sejam representativas da zona em análise.
As colheitas de solo deverão ser efectuadas no final da época seca.
A comparação dos dados obtidos ao longo do tempo dará uma indicação segura do efeito da rega na
qualidade dos solos, e de medidas que devam ser adoptadas.
A periodicidade das análises de solos dependerá das características dos solos, devendo ser a seguinte:

Circuito Hidráulico de São Matias
Projecto de Execução

85

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2350

Nos solos bem adequados ao regadio, as análises de solos podem ser feitas de 3 em 3 anos;
Nos solos moderadamente adequados ao regadio, devem ser feitas análises de 2 em 2 anos;
Nos solos não adaptados, mas passíveis de serem melhorados, as análises deverão ser feitas
anualmente.
Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar, devem manter-se
constantes de modo a permitir monitorizar a evolução da susceptibilidade dos solos à alcalinização e à
salinização dos solos. Esta evolução poderá, contudo, induzir a necessidade de análise de novos
parâmetros.
d) Tratamento de dados
Com base nos resultados obtidos deverá ser revista a Carta de Risco de Alcalinização e Salinização dos
Solos. Os resultados deverão ainda ser utilizados para produzir o boletim de rega, onde deverá ser
apresentada cartografia com as áreas onde deverão ser aplicadas estas medidas de minimização dos
efeitos da Alcalinização e/ou de Salinização e erosão do solo.
e) Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização
Após cada campanha de amostragem deve ser feito um relatório de progresso, com recomendações, em
que figurem as principais conclusões do estudo de monitorização.
Em cada relatório devem constar os pontos de recolha efectuados, a metodologia aplicada, as condições
de amostragem e uma discussão dos resultados obtidos.
Caso se justifique, o plano de monitorização dos solos poderá ser revisto de acordo com os seguintes
critérios, sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização:
Detecção de impactes negativos significativos sobre os solos, directamente imputáveis à exploração
do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem;
Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas implementadas,
podendo neste caso diminuir-se a frequência ou mesmo o número de locais de amostragem;
Os resultados obtidos para determinados parâmetros comprovarem a inexistência de impactes
negativos ou, por outro lado, não serem conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou
reequacionar-se a número e tipo de parâmetros propostos.
Deverão ser remetidos à Autoridade de AIA os relatórios efectuados no âmbito deste Plano de
Monitorização.
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ANEXO I

Planta de localização
Esquema de abastecimento dos blocos de rega do projecto
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ANEXO II

Pareceres das entidades consultadas

Parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN)
Parecer da Direcção-Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo)
Parecer da Estradas de Portugal (EP, S.A.)
Parecer do Instituto Geográfico Português (IGP)
Parecer da Aeroportos e Navegação Aérea (ANA)
Parecer da Electricidade de Portugal (EDP, S.A.)
Parecer da Rede Ferroviária Nacional (REFER, E.P.E.)
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ANEXO III

Elementos de Projecto de Execução enviados
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PROJECTO DE EXECUÇÃO DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE SÃO MATIAS
Volume 1 – Memória Geral
Volume 2 – Sistema Elevatório de S. Matias
Volume 2.1 – Memória descritiva e justificativa
Volume 2.2 – Peças desenhadas
Volume 2.3 – Medições
Volume 2.5 – Caderno de Encargos
Volume 3 – Reservatório da Cegonha
Tomo 3.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 3.2 – Peças desenhadas
Tomo 3.3 – Medições
Tomo 3.5 – Caderno de Encargos
Volume 4 – Sistema Adutor Gravítico
Tomo 4.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 4.2 – Peças desenhadas
Tomo 4.3 – Medições
Tomo 4.5 – Caderno de Encargos
Volume 5 – Barragem dos Almeidas
Tomo 5.1 – Estudo Geológico e Geotécnico
Tomo 5.2 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 5.3 – Peças desenhadas
Tomo 5.4 – Anexos
Tomo 5.5 – Plano de observação
Tomo 5.6 – Plano de Primeiro Enchimento
Tomo 5.7 – Medições
Tomo 5.9 – Caderno de Encargos
Tomo 5.10 – Normas Gerais de Exploração e de Utilização dos Órgãos de Segurança
Tomo 5.11 – Estudo de rotura da Barragem
Volume 6 – Estação Elevatória dos Almeidas
Tomo 6.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 6.2 – Peças desenhadas
Tomo 6.3 – Medições
Tomo 6.5 – Caderno de Encargos
Volume 7 – Rede Secundária de Rega
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Volume 7.1 – Rede Secundária de Rega. Bloco 1
Tomo 7.1.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 7.1.2 – Peças desenhadas
Tomo 7.1.3 – Medições
Volume 7.2 – Rede Secundária de Rega. Bloco 2
Tomo 7.2.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 7.2.2 – Peças desenhadas
Tomo 7.2.3 – Medições
Volume 7.3 – Rede Secundária de Rega. Bloco 3
Tomo 7.3.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 7.3.2 – Peças desenhadas
Tomo 7.3.3 – Medições
Volume 7.4 – Rede Secundária de Rega. Bloco 4
Tomo 7.4.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 7.4.2 – Peças desenhadas
Tomo 7.4.3 – Medições
Volume 7.5 – Rede Secundária de Rega. Caderno de Encargos
Volume 8 – Rede de Drenagem
Tomo 8.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 8.2 – Peças desenhadas
Tomo 8.3 – Medições
Tomo 8.5 – Caderno de Encargos
Volume 9 – Rede Viária
Tomo 9.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo 9.2 – Peças desenhadas
Tomo 9.3 – Medições
Tomo 9.5 – Caderno de Encargos
Volume 10 – Sistema de Monitorização, Telegestão e Automação
Tomo 10.1 – Memória descritiva e justificativa, Medições e Peças desenhadas
Tomo 10.2 – Caderno de Encargos
Volume 11 – Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica
Tomo 11.1 – Plano de Segurança e Saúde
Tomo 11.2 – Compilação Técnica
Volume 12 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
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